
Estado do(a) BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

PREFEITURA

Cr'P-T^'.L DO 0E5TE

EXERCICIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO N° 3845

DATA: 13/08/2021

Lic/Dlsp/lnex CC-007/2021

CREDOR: Francisco Xavier Neto

VALOR BRUTO R$

VALOR DAS DEDUgdES R$

VALOR L(QUIDO R$

DOTAgAO: 030950

2056

339039000000

6102

16.770,00

335,40

16.434,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS • FMSB

Enfrentamento da EmergOncia COVID-19

Outros Services Tercelros Pessoa Jurldica

Rec. de Impostos e Transf. de Impostos SaOde 15%.

BANCO N. CONTA NOME DA CONTA DOCMTO VALOR

BANCO DO BRASIL SA. 32127-3 BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS 81309 16.434.60

Empenho / Sub-Empenho: 99213



PREFEnvU

BARREIRAS
CAPIIH OOOESTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

RUAVASCODAGAMA

VILA REGtNA

BARREIRAS-BA

CNPJ; 08.595.187/0001^5

NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm:

0482/2021

Empenho: 992 / 3 Exerc.: 2021 Tipo: Esllmatlvo CrOdite: OrfamenUrlo e Suplemenlar

CLASSIFICAgAO ORgAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES

Unidade: 030950 • FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS •

FMSB

Fun^o:10-SA0OE

Sub-Fun^o: 122 • Admlnlstiaoao Geral

Programa: 014 - SACIDE HUMANIZAOA

AqSo: 2056 • Enfrentamenio da EmergOnda COVID-19

Elemenlo; 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Sarvlcos Tercelros Pessoa Juridica

Fonte 6102 - Rec. da Impostos e Transf. da Impostos Saude 15% .

Modalidade: CC-007/2021 - Carta Convite pi Compias a Servi^os

Contrato; 098/2021 • Frandsco Xavier Neto

ConvOnio:

Cat. da Despesa: 33903901 - PUBLICIDAOE E PROPAGANDA

lnoorpora(5o:

Oesp. da Passoal;

Saldo Anterior

68.000,00

Valor do Empanho

1.000,00

Saldo Atual

67.000,00

Saldo Anterior do Empenho

16.770,00

SubEmpenho

16.770,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

CREDOR

R.SodaVNome: 4257 - Frandsco Xavier Neto

C.N.P.J/CPF: 13.763.117/0001-79 R.G.:

I.M.: I.E.;

Banco: BRADESCO AgOnda: 0973

EndereQo: Rua SOo Jorge

Balrro: Morada da Lua

CidadeAJF: B/tRREIRAS / BA

Cents: 62104 - 8

HISTGRICO / ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Despesa com PrastagOo da servigos da sonorizagOo de publiddada am carro de som. para OIVULGAgAO DE DADOS REF. COVID-19: INDICATiVOS. MEDIDAS

PREVENTIVAS EINFECTADOS PGR BAIRROS E DIVULGAgAO DOS SERViQOS OFERECIDOS NO COVIDA- Atendimento Imedlato ao COVID-19, naste

munlclpio. Obedecendo Proc. Adm. 482/2021. Carta Convite n" 007/2021 a Contrato n' 098/2021 no valor de 58.500,00 com vigflnda atO 19/03/2022, NF'S 109 E 110.

DATA EMPENHO: 19/03/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/08/2021 DATA LIQUIDAgAO; 03/08/2021 DATA PAGAMENTO: 13/08/2021

Valor Bruto: 16.770,00 Valor Bruto por Extanso: Dezessels Mil Satecentos e Setenta Reals

N* DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

cGdigo BANCO ag£ncia CONTA DOCUMENTO FONTE VALOR

(^01 BANCO 00 BRASIL SA. 02313- 32127-3 - BB C/C 32127 3 FMS

15% FMS

81309 6102 16.434,60

Total Pago: 16.434,60

Pague-sa a guantia de R$ 16.770,00 ( Dezessels Mil Satecentos a Setenta

Reals)

Foi paga a importOnda autorizada

EVAN^^^^^^O^OUZAMELCHISEDEC AO/ES DAS NEVES

Portaria n° 160/2021

SecretOrio Municipal de Saude

Mat. 53090

Gestor do Fundo

Empenho: 992 / 3



nmiTVRA

BARRBRAS
CtPiUl. 00 OfSIt

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
RUAVASCODAGAMA

VILA REGINA

BARREIRAS-BA

CNPJ; 08.595.187/0001-25

NOTA DELIQUIDAQAO
Proc. Adm; 0482/2021 Empenho: 992 / 3 Liq: 7.678 Exerc.; 2021 Tlpo:

Estlmatlva

CrOdlto: OrgamentOrio e Suplementar

CLASSIFICA9A0 orcamentAria DADOS COMPLEMENTARES

Unldade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS - FMSB

Fun^ao: 10 - SAOde

Sub-Fun^o; 122 - Adnninlstrafao Geral

Piograma: 014 - SAODE HUM/U4IZADA

AfSo: 2056 - Enfrentamento da Emeig6ncia COVID-19

Elemento; - Outros Servlcos Tercairos Pessoa Jurldica

Fonte: 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Imposlos Saude 15% .

Modalldade: CC-007/2021 • Caita Convite p/ Compras e Servlcos

Contrato: 098/2021-Franclsco Xavier Neto

ConvOnio:

Cat. da Despesa: 33903901 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Incorporapio:

Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior

68.000,00

Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Alual

67.000,00

Saldo Anterior do

Empenho

16.770,00

SubEmpenho

16.770,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

CREDOR

R.Social/Nome: 4257 - Francisco Xavier Neto

C.N.P.J/CPF: 13.763.117/0001-79

I.M.:

Banco: BRADESCO

R.G.:

I.E.:

AgOncIa: 0973-3

Enderepo: Rua SOo Jorge

Bairro: Morada da Lua

CIdade/UF: BARREIR/VS / BA

Conta: 62104 - 8

HIST6RIC0 I ESPECIFICAgAO OA DESPESA

Despesa com Prestagdo de servigos de sonorlzagao de publlcidade em carro de som. para DIVULGAQAO DE D/kOOS REF. COVID-19: INDICATIVOS, MEDIDAS
PREVENTIVAS EINFECTADOS PGR BAIRROS E DIVULGACAO DOS SERVigOS OFERECIDOS NO COVIDA- Atendlmento Imediato ao COVID-19, nesle
municipio. Obedecendo Proc. Adm. 482/2021. Carta ConvJe n° 007/2021 e Contrato n" 098/2021 no valor de 58.500,00 com vigfincia at619/03/2022, NF'S 109 E 110.

Data do Empenho: 19/03/2021 Data do Sub Empenho: 03/08/2021 Data da LlquldagSo: 03/08/2021

Valor Bnrto: 16.770,00 Valor Bruto por Extenso: Dezesseis Mil Setecentos e Setenta Reals

retencAo

11180231000002 - ISS - Principal - FMS

Total da RetengOo:

335.40

335,40

DOCUMENTO COMPROBATGRIO: NOTA FISCAL

Nilmero do Dccumento: 109 - SOrle: 0 - Sub-SOrle: 0 - Data de Emissao: 11/07/2021 - Data de Validade:

Numero do Documento: 110 - SOrie: 0 - Sub-SOrie: 0 - Data de EmissSo: 11/07/2021 - Data de Validade:

Total do Documento:

14.820,00

1.950,00

16.770,00

Valor Uquldo: 16.434,60 (Deaessels Mil Quatroeentos e Trinta e Quatro Reals e Sessenta Centavos)

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E

REGISTRADO(S) NO LIVRO PRGPRIO QUE 0(S) SERVICO FOI(RAM)

PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATORIO ANEXO.

MELCHISEDEC AG/ES OAS NEVES

Portaria n° 160/2021

Secretario Munidpal de Saude

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTA

LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.

ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO

CRC 023321/0-6

Contador(a)



^  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS
M  RUA VASCO OA GAMA

VILAREGINA

BARREIRAS-BA

CNPJ: 08.595.167/0001-25

NOTA DE SUBEMPENHO

Proc. Adm:

0482/2021

Empenho: 992 / 3 Exorc.; 2021 Tlpo: ESTIMATIVA CrOdlto: Orpamantdrle e Suplementar

CLASSIFICACAO ORgAMENTARIA DAOOS COMPLEMENTARES

Unidads: 030950 • Fl/NOO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS -

FMSB

Funpao:10-SAODE

Sub-Fun$9o; 122 - AdministrafSo Geral

Programa: 014 - SAODE HUMANIZAOA

AoOo; 2056 • Enfrentamento da Emergdncia COVID-19

Etemanto; 3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servlcos Tercelros Pessoa Juridica

Fonle 6102 - Rec. da Impostos e Tranaf. da Impostos SaOde 15%.

Modalldade; CC-007/2021 • Carta Convlte p/ Compras e Seivlgos

Contfalo: 098/2021-Frandsco Xavler Nelo

ConvOnio:

Cat. da Despesa: 33903901 - PUBLICIDAOE E PROPAGANDA

InccrporapOo:

Desp. da Pessoal:

Saldo Anterior

68.000,00

Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Atual

67.000,00

Saldo Antarior do Empanho

16.770,00

SubEmpenho

16.770,00

Saldo Alual do Empanho

0,00

CREDOR

R.SoclaVNoma; 4257 - Frandsco Xavler Neto

C.N.P.J/CPF: 13.763.117/0001 -79 R.G.:

I.M.: I.E.:

Banco: BRADESCO Agenda: 0973-3

Enderepo: Rua SSo Jorge

Balno: Morada da Lua

CIdada/UF: BARREIRAS / BA

Conta:62104-6

HIST6R1C01 ESPECIFICAgAO DA DESPESA

Despesa com PreslapSo da servlpos da sonorlzapfio da publlddade em cano da som, para DIVULGAgAO DE DADOS REF. COVIO-19: INDtCATiVOS, MEDIDAS

PREVENTWAS EINFECTADOS PGR BAIRROS E DIVULGAgAO DOS SERVigOS OFERECIDOS NO COVIDA-Atendimento Imadialo ao COVID-19, nasle municlplo.
Obadecendo Proc. Adm. 482/2021, Carta Convlte if 007/2021 a Contrato if 098/2021 no valor da 58.500.00 com vlgOnda ate 19/03/2022, NF'S 109 E110.

Itans do Empenho

Item Cddlgo Detcrlpao Unldada Quantidade Valor Onlco Valor Total

Data do Empanho: 03/08/2021

Valor: 1.006,00 (Um Mil Reals)

AUTORIZO 0 EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA

EM: 19/03/2021

MELCHtSEDEC AO/ES D/VS NEVES

Portarla n° 160/2021

Sacreteiio Munldpal da SaOde

DECLARO QUE A IMPORTAnCIA SUPRA FOIDEDUZIDA DO CR^DUO PROPRIO EM:

03/08/2021

J^DMctdot TO di.
Maria Aparedda Marilna da Malo

CRCn» 028591

Contador(a)



Prefeitura Mirtiidpal de Barreiras
Av Barfto do Rio Branco, 149 Centre Empreaaiial

Vila Rica-BARREIRAS-BA CEP:4781SO10

CNPJ: 13w654.40SaX)1-a5

I  Nota Fiscal de Servic<» Eletrdnica
Ndmero da Nota

00000109

Data e Hora de EirsgSo

11/07/2021 09:56:01

Data do Falo Gerador

11/07/2021
de Verifleatao
AAAUALAJ-AAAIEL

Dados dolsl Servicotsi
LEidgiblltdade do ISS / Natueza da Opeiacao

Bdfllvel
ocal da Preststao
BARRBRASBA • BRAStL

Local da iRCidencia

BARREUtASSA

Prestador dofsl Sefvicofsl

Nome/Ra25oSocia± FRANCISCO XAVIER NETO
Nome ̂ida&ia: OESIE SOM

Endereca: RUA SAO JORGE, 1481CASA
MORADADALUABARRBRAS-BA CEP: 47806-263

CPF/CNPJ: 13.763.117/D001-79 btfic. Mtindoal: 000012187

Telelbne: (77) 3612-dG76 E-mal: (TaRCisco_oestesaffl@haImaiLcotn

Tomador dofs) Servicofs)

Nome/Razflo Sadat

Nome Fantasia:

Eitdereco:

CPF/CNPJ:

Telefone:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUOE DE BARRBRAS

F.MSBARRBRAS

AV BARAO DO RIO BRANCO. 148 FUNDO MUNICIPAL OESM/DEOEBA
VILARICABARRBRAS-BA CB>: 478184)10

08.595u1B7/0001-2S tnse. Municipal: 000009464

(77) 3613^00 E-maO: saiitte@baiveiiasJia.govJir

Discfiminacio dofs) Seivicols)

Natafiacalrritsrefltealoca6aodecanadesoin,paraatenderasnecesatdadedaadiiiinistR(SoMuradpa)itoevento, drndgafSo

do indicativas, medidas preventivas e aleita sobre o numero de infectados por babros do COVID -19, Confoime contrato de n°
098/2021 e Rebtdiio analMco em anexo

Banco Bredesco, AgCnda. 0973 Conta Cotrente 62104-8

MeldiisdecWsqwwgyes
Sficrettrio Municipdl lie Seude
foriatia 160 04 de Janeiro de 2021

Classificafao do Seivito (LEI 116QQ03)

17JI6 - Propaganda e pufaBcidade, inclusive premocao de vendaa, planetamento de cawipanhaa ou aistemas de publicldade. elabotat
Ctassitic3(ao Nactonal de Alividades EconAmeas (CNAE 21)
7319099 - Outras ativldades de publicidade nio eapecilicadas antefioimente
\6lQr do(s] Seivi$o{8)

14,820,00
VdcrDedugfio

0,00
Descertolnccndidenado

0,00
Base de Ciiaio ISS

14^20,00

AUquotalSS{%) Valor do ISS VbbrtSSRetido Oescorto Condtdonado

2,00 296,40 296,40 0,00

Retencfies Fedeiais

IrrpcstodeRenda
0,00

PIS

0,00
COFINS

0,00
CSLL

0,00
INSS

0,00
Outras Reten{6es

0,00

Ttital

Total da(s) Sefvito(s)
14820.00

Total Uqutdo
14.623,60

OultaalntemiacBea

O ISS desta NFS-e aerO recoBtido pelo tomador do(8) 8ervi;a(s) (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS) atravds de
tributdria

*** Emptesa prestaifasra de Getvifos eptante do dmplea nadcnal ***

O prestador do(s) 8eivl9o<G) pos^ regime espedai de ttSMda^o: NGcreempresdrio e Empresa de Peqtieno Poite (ME - EPP)
\Alor apmximado dos tritnitos com Irase na Lei 1Z741G012 -R$ 2.437,89- (16,45%)- FMe: IBPT

Fawor vetMlcaraatitentlcldaitedestedocumento fiscal no site hlli»tf/bairelBw.Baa1iicow>iir
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FRANCISCO XAVIER NETO

Ac

Municipio de Barreiras

Relatdrio Analitico, Secretaria Municipal de Saude - Nota Fiscal 00000109

discriminacAo EVENTOS QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CARRODESOM Dh/ulga^o dos
indicatives, medidas

preventivas e alerta
sobre o numero de

infectados por bainro

doCOVIDlS

38 Didrias R$ = 390,00 R$ = 14.820,00

Barreiras, 12 de Julho 2021 Total de R$ = 14.820,00

Fraifasco Xavier Neto

CNPJ. 13.763.117/0001-79

Francisco Xavier Neto

Responsavel pelas informacoes



.Prefeitiira Municipal de Barreiras
Av Bar&o do Rio Branco, 149 Centra Empresarial

VOa Rica-BARREIRAS-BA CEP: 478134)10

CNPJ: 13.654.405«)01-a5

I  Nota Hscal de Servicos Hetrdnica
Numero da Nota

00000110

Data e Kara de Enissao

11/07/2021 10:07:07

Data do Falo Gerador

11/07/2021
Cdtfgo de Verificafao

AAAKALAKWKAAIEL

Dados do/sl SeivicoisI
EsogbiGdade do ISS / Natureza da Opera$ao

EUa'w'
Local da Presta;3o
BAilfiaRASiBA-BRASn.

l-ocaldalnciiMneia

BARRHRASSA

Prestador do/si Servlco/sl

Nomed^ao Social: FRANCISCO )(AVIER NETO
Nome Faidasia: OESTE SOU

Endereco: RUASAO JORGE. 1491CASA
MORADAOALUABAMtBRAS-BA CS>: 47808^

CPF/CNPJ: 13.763.117/0001-78 Insc. Mtmicioal: 000012197

Telelbne: (77)3612-2676 E-maD: fiaRcisco_oestesoin®hotmaiLcam

Tomador dofs) Serviwils)

Nome/RazOo Sodal:

Noim Fantasia:

Endereco:

CPF/CNPJ:

Telelbne:

FUNOO MUNIOPAL DE SAUDE DE BARRBRAS

F.M.SBARiSmAS

AV BARAO DO RiO BRANCO, 149 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BA
VILA RICA BARRBR/VS-BA CEP: 478134)10

08.59&187/0001-35 Insc. Municipal: 000003464

(77) 3613-8300 E-mal: saiitle@bafmiasJia.govJtr

Dlscilmlnac^ dots) Servico/s)

Nota fiscal referente a locacio de cam de som, para atender as necessidade da administiacSo Munidpal, na divu^c§o dos
seivicos oferecidos no COVIDA, Atendimento itnediato ao COVID-19, Confbtme conirato de n° 098/2021 e Relatdrio analitico em
anexo

Banco Bradesco, Agenda, 0973 Conta Coirente 62104-8

ATESro WF 0? SWWICOS E MATBHAB

(•USm*! tMHtAillfS . MeichisedecfflTesfflmes
Secretario Municipal w Saude
Por^ 160 04 dc Janeiro ds 2021

rrvlwkb a
Classilicacaodo Servito (LE1116/3003)
17.06-Propaganda e pubPcidade. indiisive promoc3o de vendas, phnejamento de campanhas ou siatemas de publjcidade, elaborat
ClaseificacSe Nactonal de Alividades EoanOnicas (CNAE 2.1)
7319099-OutrasatividadesdepuMicidader>aoespeeiticadasanteriotmente
\biar dD(B) Seivipifs)

1.950,00
Vhlor Pfttfugfto

0,00
Desoorto tncondicionadD

0,00
Base de caiculo ISS

1.950,00

AllquotalSSCK) VaiardatSS VbkirlSSRetido Oesconto Candidonado

2,00 39,00 39,00 0,00

bnpcsto de Renda
0,00

PIS

0,00
OOFINS

0,00
cax

0,00
INSS

0,00
OutrasRetenjaes

0,00

Total

Total dofs] Servicofs)
1J60,00

Total Uquido
1.911,00

Otitras InfctmacBcs

OISS desta NFS-e serd recoOiido pelo tomador do(s) servifaCs) (FUNDO MUNICIFVU. DE SAUDE DE BARREIRAS) atraves de substituicOo
trOMitdria

*** Empiesa prestadora de seivitos eptante do simples nacional ***
O prestador do(s) seivico(s) possui restnte especial de tiibutacSo: Micraempresdrto e Empresa de Peigueno Poite (ME - EPP)
Valor aproximado dos trilHitas com base na Ld 1Z741/2012-R$320,78-(16,45%)-Fbrde: IBPT

favor veftticar a autentlcMade desle doeumentp fiscal no site https://barfeifas.saatiicoitU>r
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FRANCISCO XAVIER NETO

Ac

Municfpio de Barreiras

Relatdrio Analitico, Secretaria Municipal de Saude - Nota Fiscal 00000110

discriminacAo EVENTOS QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

CARRO DE SOM Divulga^ao dos

servigos oferecido no

COVIDA,

atendimento

imediato ao COVID

19

05 Diirias R$ = 390,00 R$ = 1.950,00

Barreiras, 12 de Julho 2021 Total de R$ = 1.950,00

^  Frandsro Xavler Neto

CNPJ. 13.763.117/0001-79

Frandsco Xavier Neto

Responsavel pelas informa^oes



FUNDO MUNICIPAL DE SA^tOE OB BARREIRAS
CNPJ: 08.595.187/0001-25
AVENIDA BARAO do RIG BRANCO, 149
VILA RICA

BARREIRAS-BA

SOLICITACAO DE EMPENHO N>: 10117

classipicacAo orcamemtAima

unldade: 030950 • FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS • FMSB

Fun^So: 10 - SAOdE

Sub-Fun(So: 122 • AdtntnlstrafSo Geral

Programa: 014 - SAOOE HUMANIZADA

AgSo; 2056 • Enfrentamento da EmergSncIa COVID-19

Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Servifos de Tercelros • Pessoa JurCdIca

Fonte: 0214 -TransferOiiclas de Recursos do SUS para AtenfSo de M^dia e Alta Complexidade

DADOS COMPLEMENTARES

Tipo: Normal/Ordln6rlo

Modalidade; Outros/Nao se Aplica

NBUcitacSo:

N° Contrato:

Categ. de Despesa; 33903999 • Outros Services de Tercelros • Pessoa JurTdica

ESTABELECIMENTO

CNES Estabeleclmento

988S6S5 Central de Triagem Covid-19

Valor

R$ 14.820,00

CREDOR

R.Sociat/Nome; 2902 • FRANCISCO XAVIER NETO

CNPJ/CPF:
13.763.117/0001-R.G.:
79

I.M.: 12197 I.E.;

Banco: AgOncIa:

Endereco: RUA sAo JORGE,1491

Balrro:MORADADALUA

CIdade/UF: BARREIRAS / BA

Conta:

HIST6RtCO / ESPECIPICACAD
SERVIQOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAgAO DOS INDICATWOS, MEDIDAS PREVENT1VAS E ALERTA SOBRE O NOMERO DE INFECTADOS FOR BAIRROS 00
COVID-19, SOLICITADO FOR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE CONFORME NOTA FISCAL N' 109.

Valon 14.820,00 (Quatorze Mil e Oltocentos e Vtnte Reals)

AUTORIZO 0 EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM

11/07/2021

joisse j^s^^hcha de |esus
Coord, do Setorde Compras

Portaria n" 402/2021
S.M.S - Barreiras (BA) PortuU 160 M JiMlfo de 2021

JOISSE MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Solleltante Secretdrlo Municipal de SaOde



FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE BARREIRAS
CNPJ: 08.S95.187/0001-25
AVENIDA BARAO do RIO BRANCO. 149
VILA RICA

BARREIRAS-BA

SOLICITACAO DE EMPENHO N<: 10116

classificacAo orcamentAria

Unldade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAOOE DE BARREIRAS - FMSB

Funcio: 10 - SAODE

Sub-Fun(So; 122 • Admlnlstra;3o Geral

Programa: 014 • SAODE KUMANIZADA

AfSo: 2056 - Enfrentamento da EmergOncIa COVlD-19

Elemento: 3.3,9.0.39.00.00 - Outros Servifos de Terceiros • Pessoa Jun'dica

Fonte: 0214 -Transrerftnclas de Recursos do SUS para AtencSo de M£dia e Alta Complextdade

DADOS COMPLEMENTARES

Tlpo: Normal/Ordln3rlo

Modatldade: Outros/NSo se Aplica

N* UcltacSo:

N* Contrato:

Categ. de Despesa; 33903999 - Outros Servlfos de Terceiros - Pessoa Jurfdica

ESTABELEOMENTO

CNES Estabeleclmento

9885655 Central de Triagem Covld-19

Valor

R$ 1.950,00

CREDOR

R.Soclal/Nome: 2902 • FRANCISCO XAV1ER NETO

CNPJ/CPF:
13.763.117/0001-R.G.:

79

I.M.: 12197 I.E.:

Banco: Agincia:

Endereco: RUA SAO JORGE.1491

Balrro: MORADA DA LUA

CidadeAJF: BARREIRAS / BA

Conta:

histOrico / especificacAo
SERVigOS DE CARRO DE SOM NA DIVULGAQAO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO COVIDA, ATENDIMENTO IMEDIATO AO COVID-19, SOUCITADO POR ESTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SACIDE CONFORME NOTA FISCAL N< 110.

Valor; 1.950,00 (Um Mil • Novecentos a Cinquenta Reals)

AUTORIZO 0 EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM

11/07/2021

joisse f^ssii^^a de Jesus
Coord, do Setof de Compras

Portarian® 402/2021
S.M.S - Barreiras (B A) P«tuli16OMdeJiMlrade20Z1

J0IS5E MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Solicltante Secret8rio Municipal de SaOde



l.Ano:2021

4. Fiscal do Conlralo:

S. Secretaria: SECAD

7. Objeto do conlrato;

2. Empresa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTAOODABAHIA

CONTROLE DE SALDODE CONTRATO N° 098-2021

FRANCISCO XAVIER NETO-ME

EDIMILSON PEREIRA DOS SANTOS

6. Valor Global RS; SILS00,0O

COimUTA(^ODE EMPRESA ESPECUilZADA EM^VtgOSSOKORlZAI^AODEPVBUCmADEBtlCARBODE SOU
PARA VBCUUQXODECOMUiaCADOS.A<;0ESEATOSDEnERESSEPUBUCOC0m)RI<mDEMAmADAS

SECRETARIASDAAmmaSntAQ^POBUCAMVMCIPAL.

8. Tipo de Contratafao: CARTA CONVUE 9. N*:

10. Ocorreu algum aditivo: Sim NSo

11. Em caso posltivo, qual tipo de aditivo? Valor ' ' Prazo

3, VigOncia

Dtlniclal Dt Final

19/03/2021 19/03/2022

007/2021

Prazo e valor

N*OideiB N*Nota FISCAL Valor Aditivo (RS) Saldo Anterior RS Valor da NFRS SaUoAliialRS

970 101 RS 58.500,00 RS 4.290,00 RS 54J10,00
1003 100 RS 54.210,00 RS 3.510,00 RS 50.700,00
1226 103 RS 50.700,00 RS 3.120,00 RS 47.580,00
1254 104 RS 47.580,00 RS 11.700,00 RS 35.880,00
1446 106 RS 35.880,00 RS 9.750,00 RS 26.130,00
1478 107 RS 26.130,00 RS 4J90,00 RS 21.840,00
2126 108 RS 2].84(L00 RS 780,00 RS 21.060,00
2127 110 RS 21.0«l,00 RS 1.950,00 RS 19.110,00
2128 109 RS 19.110,00 RS 14.820,00 RS 4.290,00

9*^



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

•TADO DA BAH IA
VIGENCIA

19/03/2021 19/03/2022

FISCAL:EDMILSON PEREIRA

PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM

FRANCISCO XAVIER NETO - CONTRATO n9 B8/2021

METI DESCRIMIKACAO
UNIDADE

SALOO

IKICIAL

SALOO

ATUAL

VALOR

UNITARtOS
VALOR 
TOTALS

VALOR

EXECUTAOOS
SALOO 
D
O

COMTRATO

TOTAL 
OE

ITENS

SOLICiTAOOS

NF

109

 SR14,820,00

emissAoi

1 Sfi-vivos 
dL- Sonori/iiyao 
do piihlitidiidc cm 
Cairo 
dc 
Soni. para vciciilacao 

dc 
coiniinicados. 
aciics c 
alos 
dc 
Intcivssc 
I'liblico

DIARIA
150
1
8

 SR390,00
 SR58.500,00
 SR51.480,00
 SR7.020,a
231
3
8



'■n>'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
•TADO DA BAHIA

vigLncia
19/03/2021 19/03/2022

FISCALEDMILSON PEREIRA

PLANILHA DE CONTROLE PGR ITEM

ITEM

DESCRtMINACAO UNtOAOE
SALOO
INtCIAL

SAIDO
ATUAL

VALOR
UNTTARIO t VALOR TOTALS

VALOR
executabos

SALOO DO
contrato

total de
iteks

110

RS1,950,m

EMISSAOI

1 Sci X dc Soiiori/avao de puhlicidadc cm ( ano dc Soiii. paia
vcicuiacaii de comiiii iuidos. ayocs c alos dc lnlcic>>c Piiblico

DIAKIA 150 13 RS 390,00 RS 58.500,0c RS 53.430,00 RS 5.070,00 137 5

y-



A Prefeitura de Barreiras em parceria com m^icos voluntirios e o Institute CDL, colocou em

fundonamento no Parque de Exposicdes o COVIDA - Atendimento Imediato Covid-19.

Ac sentir os primeiros sintomas gripais procure esta unidade de saude especial izada de

segunda a sexta-feira, das 08h ds 12hs e das 13h30 ̂s 17h30 horas.

0 COVIDA - Atendimento Imediato Covid-19 6 mais um equipamento de saude que estS a

disposigao da populacao na luta contra o Coronavi'rus. Mantenha as medtdas de prevengao,

evite aglomeragoes.

J untos vamos veneer essa pandemia.

Prefeitura de Barreiras

Capital do Oeste



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta toda popula^ao para os riscos

do alastramento do Coronavi'rus. Por isso i responsabilidade de todos contribuirem para evitar

que a doen^ se espaihe ainda mais.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio i muito grave, todos os leitos de UTI

estao iotados e a confirmacao de cases positivos condnua crescendo.

Por isso faga a higienedas maos com frequencia com dgua, sabao e sempre que possivel com

atcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite todas as

formas de aglomera^es nesse Sao Joao.

0 virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa ̂  um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATEN^AO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Santa Luzia para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 1.097 casos

confirmados e 25 em isolamento domidliar, por isso 4 responsabilidade de todos contribuirem

^  para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemiologico do munidpio ̂  muito grave, todos os leitos de UTI

estao Iotados e a confirma^ao de casos positivos continua crescendo.

Por isso fa^ a higiene das mios com frequenda com ̂gua, sabSo e sempre que possivel com

alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mdscara e evite todas as

formas de aglomeragoes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa ̂  um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras por meto da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Morada da Lua para os riscos do alastramento do Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 1.007 casos

confirmados e 34 em isolamento domidliar, por isso 6 responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenca se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do municipio i muito grave, todos os leitos de UTI

estio lotados e a confirma^o de casos positlvos contlnua crescendo.

Por Isso faca a higienedas maos com frequenda com dgua, sabao e sempre que possivei com

alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mdscara e evite todas as

formas de aglomeragdes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa e um ato de amor e respeito com

voce, com a sua famflia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATENCAOl

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Vila Rica para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 906 casos

confirmados e 34 em isolamento domidliar, por isso 4 responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio 4 muito grave, todos os leitos de UTI

^  estao lotados e a confirmagio de casos positivos continua crescendo.

Por isso faga a higienedas maos com frequinda com dgua, sabao e sempre que possivei com

alcool gel, evite sair de casa e se for necessdrio sair, use sempre a mascara e evite todas as

formas de aglomeragdes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa 4 um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Barreirinhas para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. Jd s3o 893 casos

confirmados e 32 em isolamento domlciliar, por Isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio 4 multo grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos conb'nua crescendo.

Por isso faga a higiene das m3os com frequinda com 3gua, sabao e sempre que possivel com

alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite todas as

formas de agiomeragoes nesse Sao Joao.

0 virus circula quando as pessoas drculam, ficar em casa i um ato de amor e respeito com

voce, com a sua fiamilia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Jardim Ouro Branco para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 833

casos confirmados e 23 em isolamento domidliar, por isso e responsabilidade de todos

contribuirem para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemiologico do munidpio ̂  muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirma^o de casos positivos continue crescendo.

Por isso faga a higiene das maos com frequenda com agua, sabao e sempre que possivel com

alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite todas as

formas de aglomera^es nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa e um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saiide alerta todos os moradores do bairro

Renato Gongalves para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. sio 604 casos

confirmados e 16 em isolamento domidliar, por isso 4 responsabllidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio ̂  muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos conttnua crescendo.

Por isso faga a higiene das maos com frequenda com ̂gua, sabao e sempre que possi'vel com

alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a miscara e evite todas as

foimas de aglomeragoes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa ̂  um ato de amor e respeito com

voce, com a sua famflia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Sandra Regina para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 575 casos

confirmados e 09 em isolamento domidliar, por isso 4 responsabllidade de todos contribuirem

para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio ̂  muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos continua aescendo.

Por isso foga a higiene das maos com frequenda com dgua, sabao e sempre que possivel com

^  alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a miscara e evite todas as
formas de aglomeragdes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa d um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saiide alerta todos os moradores do bairro

Vila Amorim para os riscos do aiastramento do Coronavirus neste bairro. sio 515 casos

confirmados e 19 em isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribui'rem

para evitar que a doenga se espafhe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemtologico do munidpio e muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos conb'nua crescendo.

Por isso foga a sua parte higienize as maos com frequenda com agua, sabao e sempre que

possi've! com alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite

todas as formas de aglomera^es nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa e um ato de amor e respeito com

voce, com a sua famitia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Sao Pedro para os riscos do aiastramento do Coronavirus neste bairro. Jd sao 477 casos

confirmados e 14 em isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio e muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagio de casos positivos conb'nua crescendo.

Por isso faga a sua parte higienize as m3os com frequenda com 3gua, sabao e sempre que

possivel com alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite

todas as formas de aglomeragdes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa e um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude aierta todos os moradores do bairro

Sao Miguel para os riscos do alastramento do Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 469 casos

confirmados e 20 em isolamento domidliar, por isso € responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio e muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos continua crescendo.

Por isso faga a sua parte higienize as maos com frequencia com dgua, sabao e sempre que

possivel com alcool gel, evite sair de casa e se for necessdrio sair, use sempre a mascara e evite

todas as formas de aglomeragoes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa e um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

atencAo!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saiide aierta todos os moradores do bairro

Vila Dulce para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. sao 467 casos

confirmados e 14 em isolamento domiciliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemiologico do munidpio e muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos continua crescendo.

Por isso faga a sua parte higienize as maos com frequencia com dgua, sabao e sempre que

possivel com alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite

todas as formas de aglomeragoes nesse Sao Joao.

O virus drcula quando as pessoas drculam, hear em casa 6 um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Baireiras por meio da Secretaria de Saude aleita todos os moradores do baiiro

Vila Brasi! para os riscos do aiastramento do Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 466 casos

conflrmados e 20 em Isolamento domidliar, por isso e responsabiiidade de todos contribuirem

para evitar que a doen^ se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio 6 murto grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmacao de casos positives continua crescendo.

Por isso faga ahigieniza^iodas m3os com frequenda com igua, sabSo e sempre que possivel

com alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite todas

as formas de aglomera^es nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripals procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposi^es.

O virus circula quando as pessoas drculam, ficar em casa 6 um ato de amor e respeito com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saiide alerta todos os moradores do bairro

Novo Horizonte para os riscos do aiastramento do Coronavirus neste bairro. Jd sao 449 casos

confirmados e 15 em isolamento domidliar, por isso e responsabiiidade de todos contribuirem

para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

^  Neste momento o quadro epidemioldgico do munidpio & muito grave, todos os leitos de UTI
estao lotados e a contirmagao de casos positivos continua crescendo.

Por isso faga a higieniza^Sodas mSos com frequenda com igua, sab3o e sempre que possivel

com alcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite todas

as formas de aglomera^oes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposicoes.

O virus drcula quando as pessoas drculam, ficar em casa 6 um ato de amor e respeito com

voce, com a sua Emilia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saude alerta todos os moradores do bairro

Morada Nobre para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 434 casos

confirmados e 14 em Isolamento domidliar, por isso e responsabilidade de todos contribuirem

para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemlol(^co do munldpio 6 muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos continua crescendo.

Por Isso faga a higienizagaodas m3os com frequencia com 3gua, sabao e sempre que possivel

com 3lcool gel, evite sair de casa e se for necessario sair, use sempre a mascara e evite todas

as formas de agiomeragoes nesse S3o Joao.

^  E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendlmento Imediato Covld-19,

no Parque de Exposigoes.

O virus circula quando as pessoas drculam, ftcar em casa ̂  um ato de amor e respelto com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras por meio da Secretaria de Saiide alerta todos os moradores do

Loteamento Sao Paulo para os riscos do alastramento do Coronavirus neste bairro. J3 sao 412

casos confirmados e 16 em isolamento domidliar, por isso 6 responsabilidade de todos

contribuirem para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

Neste momento o quadro epidemiologico do munidpio 3 muito grave, todos os leitos de UTI

estao lotados e a confirmagao de casos positivos continua crescendo.

Por isso faga a higienizagaodas m3os com frequenda com 3gua, sabio e sempre que possivel

com ilcool gel, evite sair de casa e se for necessirio sair, use sempre a mascara e evite todas

as formas de agiomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendlmento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

O virus drcula quando as pessoas drculam, hear em casa ̂  um ato de amor e respelto com

voce, com a sua familia e com Barreiras!

Barreiras conta com o seu apoio para salvar vidas e veneer o Coronavirus



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta toda a populagao para os riscos do cresdmento do

Coronavi'rus. ̂  responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
ainda mais.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

^  Barreiras conta com voce para vencsr o Coronavi'rus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do Loteamento Rio Grande para os riscos

do cresdmento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 291 casos confirmados e 08 em isolamento

domiciliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigdes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavi'rus.



atencAo!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Bandeirantes para os riscos do

crescimento do Coronavi'rus neste bairro. sao 376 casos confirmados e 14 em isolamento

domiciliar. t responsabllidade de todos contribufrem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

0 quadro 6 grave, todos os leitos de UTi est§o lotados e os casos posltivos continuam

aescendo.

Mantenha as medidas de prevengSo e evite aglomera^oes nesse S§o JoSo.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covlda - Atendlmento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavi'rus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Serra do Mimo para os riscos do

crescimento do Coronavtrus neste bairro. Ja sao 374 casos confirmados e 12 em isolamento

domiciliar. £ responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos posltivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite agtomeragoes nesse Sio Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendlmento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigdes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Boa Sorte para os riscos do

crescimento do Coronavtrus neste bairro. Ja sao 343 casos conflrmados e 18 em isolamento

domlclliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro 4 grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos posltlvos contlnuam

crescendo.

Mantenha as medldas de prevengao e evite aglomeragoes nesse S9o Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendlmento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposlgoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Vila dos Fundondrios para os

riscos do cresdmento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 334 casos confirmados e 17 em

isolamento domiciliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se
espaihe entre os moradores.

O quadro 4 grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomera^oes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendlmento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Vila Nova para os riscos do

cresclmento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 271 casos confirmados e 15 em isoiamento

domidliar. i responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doen^a se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de preven^o e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposi^es.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Barreiras I para os riscos do

crescimento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 242 casos confirmados e 06 em isoiamento

domidliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe

entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposifoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Vila Regina para os riscos do

cresdmento do Coronavirus neste bairro. sao 235 casos confirmados e 03 em isolamento

domidllar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomera^Ses nesse Sao Joao.

E ao sentir os primelros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigdes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Sao Sebastiao para os riscos do

cresdmento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 217 casos confirmados e 11 em isolamento

domiciliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomera^oes nesse Sao Joio.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida • Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposi^des.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Bela Vista para os riscos do

crescimento do Coronavirus neste bairro. Jd sao 209 casos confirmados e 03 em Isolamento

domidliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe

entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leltos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covld-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Residencial Sao Francisco para

OS riscos do crescimento do Coronavirus neste bairro. Jd sao 199 casos confirmados e 05 em

isolamento domidliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se

espaihe entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

^  crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Jardim Vitdria para os riscos do

crescimento do Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 186 casos confirmados e 09 em lsolamer>to

domiciliar. ̂  responsabilidade de todos contiibuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomera^es nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imedlato Covid-19,

no Parque de Exposi^oes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENQAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Sombra da Tarde para os riscos

do crescimento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 179 casos confirmados e 05 em isolamento

domiciliar. ̂  responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro 6 grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragdes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigdes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Santo Antonio para os riscos do

crescimento do Coronavi'rus neste bairro. Ji sao 175 casos confirmados e 06 em isolamento

domidliar. t responsabiiidade de todos contribuirem para evitar que a doen^a se espaihe

entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposi^oes.

Barreiras conta com voc^ para veneer o Coronavi'rus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do Loteamento Flamengo para os riscos do

crescimento do Coronavi'rus neste bairro. Jd sao 150 casos confirmados e 09 em isolamento

domidliar. ̂  responsabiiidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavi'rus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro JK para os riscos do crescimento

do Coronavirus neste bairro. Ja sao 148 casos confirmados e 06 em isolamento domicltlar. t

responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doen^a se espaihe entre os

moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos contlnuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevencao e evite aglomeraQ5es nesse Sao Joao.

^  E ao sentir os primeiros sintomas gripals procure o Covida - Atendlmento Imediato Covid-19,
no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voc§ para veneer o Coronavirus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Cidade Nova para os riscos do

crescimento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 139 casos confirmados e 07 em isolamento

^  dfomidliar. t responsabilidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragSes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,
no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Recanto dos P^saros para os

riscos do crescimento do Coronavirus neste bairro. sao 133 casos confirmados e 09 em

Isolamento domiciliar. t responsabllidade de todos contribuirem para evitar que a doen^a se
espaihe entre os moradores.

O quadro i grave, todos os ieitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

aescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigdes.

Barreiras conta com vocd para veneer o Coronavirus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Antonio Geraldo para os riscos

do cresdmento do Coronavirus neste bairro. Ja sao 131 casos confirmados e 10 em isolamento

^  domidliar. t responsabllidade de todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os Ieitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeracoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Aratu para os riscos do

crescimento do Coronavi'rus neste bairro. Ja sao 114 casos confirmados e 05 em isolamento

domicillar. ̂  responsabllidade de todos contribuirem para evitar que a doen^ se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leltos de UD estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomera^oes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposi^oes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENCAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Barauna para os riscos do

crescimento do Coronavirus neste bairro, ja sao 114 casos confirmados. ̂  responsabilidade
de todos contribuirem para evitar que a doen^a se espaihe entre os moradores.

0 quadro i grave, todos os leitos de UTI estao lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomeragoes nesse Sao Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigoes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.



ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do batrro Vila do SAS para os riscos do

cresdmento do Coronavirus neste bairro. sao 118 casos confirmados e 05 em isolamento

domidliar. l! responsabilidade de todos contribufrem para evitar que a doenga se espaihe
entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leltos de UTI estao lotados e os casos posltivos contlnuam

crescendo.

Mantenha as medidas de prevengao e evite aglomera^oes nesse S3o Joao.

^  E ao senb'r os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imedlato Covid-19,
no Parque de ExposigSes.

Barreiras conta com voce para veneer o Coronavirus.

ATENgAO!

A Prefeitura de Barreiras alerta todos os moradores do bairro Arboreto i para os riscos do

crescimento do Coronavirus neste bairro sao 101 casos confirmados. ̂  responsabilidade de
todos contribuirem para evitar que a doenga se espaihe entre os moradores.

O quadro e grave, todos os leitos de UTI estio lotados e os casos positivos continuam

crescendo.

Mantenha as medidas de preven^So e evite aglomera^es nesse S3o Joao.

E ao sentir os primeiros sintomas gripais procure o Covida - Atendimento Imediato Covid-19,

no Parque de Exposigbes.

Barreiras conta com voc# para veneer o Coronavirus.



Prefeitura Municipal de Barreiras
Av Bar3o do Rio Branco, 149 Cantro EmpFesatial

VSa Rica-BARREIRAS-BA CEP; 47813-010

CNPJ: 13.654.405/0001-95

certidAo negativa de d£bitos

Ndmero: 001971/2021.E

Nome/Raz§o Sodai: FRANCISCO XAVIER NETO

Nome Fantasia; OESTE SOM

Inscrigio Municipal: 000012197 CPF/CNPJ: 13.703.117/0001-79

Endereco: RUA SAO JORGE. 1491 CASA

MORADA DALUABARREIRAS-BA CEP: 47006-263

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER D^BITOSQUE VIEREMASER

APURADOS POSTERIORMENTE, £ CERTIFICADO QUE, Alt A PRESENTE DATA, NAO CONSTAM DeBITOS
TRIBUTARIOS do CONTRIBUINTE ACIMACITADO PARA com ESTE MUNICfPIO.

Obsen/aQdo:

Esta certidao foi emitida em 09/07/2021 cxMn base no Cddigo Tributdrio MunidpaL

(j^diov^idaatO: 07/10/2021

Esta certidio abrange somente a Inscrigdo Munidpal adma identificada.

C6digo de controle desta certidao: 100000603780000010M92090001971202107099

Certidio emitida eletronicamente via intemeL Aaceitagao desta certid3o est^ condidonada 0 verificagSo de sua
autentiddade na Intemet, no enderego eietrdnico:
https://barTeiras.saatri.com.br, Econdmico - Certidao Negativa - Veiificar Autentiddade

Atengdo: Qualquer rasura ou emenda invalidard este documento.

ImprBSSoem 10/07/2021 is 12:08:48



10/07/2021 Consulta Regularidade do EmpcBgador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cerdficado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrigdo: 13.763.117/0001-79
RazSo Socialtf^RANOsco xavier neto

Enderego: R sao jorge 1491 / morada da lua / barreiras / ba / 47806-263

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigio que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de male de 1990, certlfica que, nesta data, a
empress aclma identificada encontra-se em situagSo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
qualsquer debltos referentes a contribuigdes e/ou encargos devldos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:20/04/2021 a 17/08/2021

Certificagao NOmero: 2021042002071404663143

Informagao obtida em 10/07/2021 12:25:23

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



Paqirn 1 df? 1

PODER JIIDICIARIO
JUS'rivA DO TRAfiALHO

certidAo negativa de dSbitos trabalhzstas

Nome: FRANCISCO XAVIER NETO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.763.117/0001-79

CertidSo n": 17438602/2021

Expedigao: 01/06/2021, is 08:58:49

Validade; 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.

Certiflca-se gue francisco xavibr nbto (matriz b filiais) , inscritoCa)

no CNPJ sob o n" 13.763.117/0001-79, hSo CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

CertidSLo emltida com base no art. 642-A da ConsolidagSo das Lels do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

OS dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigSo.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos OS seus estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitagSo desta certidao condiciona-se H verificagSo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAq£o IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios k identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagSes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciSrios, a honorllrios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei,- ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Pfiblico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.



t GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA Emibsao: 12/07/2021 08:47

SECRETARIADAFAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Bnitida para as afeitos dos aits. 113 a 114 da Lai 3.956 de 11 do dazembio do 1981 • C6d^
ll'ifaiitario do Eslado da Bahia)

CertidSo N"; »>212810800

RAZAOSCCM

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?

irrscftigvOESTAOUAL CNPJ

13.7«J.n7.'C001-79

Fica certtficedo quo nSo conatam, aid a presente data, pendincias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
tdontificffiJa, relabvas aos tributos admlnistrados per esta Secretaria

Esia certiciao engloba todos os sous estabelectmontos quanto i inexist§ncia de d^bitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de cornpetdncia da Piocuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pi&ltca do Estado da Bahia

cobrar quaisquer d^bltos que vtoBm a ser ̂uiados posteriormente.

EmMida «n 12/07/2021, ccnforme Portaria rf 918/99, s«tdo v8ltda per 60 cfias, contados a partir da daia de aua
emissSo.

A AU1ENTICI0A0E OESTE DOCUMENTO POOE SER COMPROVAOA NASINSPETORIAS

FAZBNOAriAS OU via internet, no ENDEREQO h1tp-4Nmw.sefaz4ia.gov.br

veiida com a apresentaQdo con)unta do ceriao onginal de inscncfio no CPF ou no da
Secretaria da Receila Federal do Mnistdtio da Fazenda.

Pagna 1 de I ReICa1>ifaciKegath-3.rpt



11/07/202J •

" • '; BitASIL Acesso h informa^ao

CertidSo Internet

Partlcipe Servlgos Legisla^So Canals

Recdta Federal
BO»H

CERTIDAO

MINIST^RIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasli
Procu radoria-Geral da Fazenda Naclonal

CERTIDAO NEGAUVA DE D^BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A OfVIDA AUVA
dauniAo

Nome: FRANCISCO XAVIER NETO
CNPJ: 13.763.117/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passive adma identificado que vierem a ser apur^as, 6 certificado que
nao oonstam pendOnctas em seu notne, relatlvas a cr^ditos tributdiios admlnistrados pela Secretaria
da Reoe'ita Federd do Bresil (RFB) e a inscrigdes em Divide Ativa da UniOo (DAU) junto 0
Procuradoria-Geral da Fazenda Nadonal (PGFN).

Esta certidao 6 vaiida para o estat>eledmento matriz e suas ftllais e, no caso de ente federativo, para
todos OS dngaos e fiindos publicos da administrag§o direta a ele vincuiados. Refere-se a situa^o do
sujeito passivo no dmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sodais previstas
nas alineas 'a' a 'tf do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 dejullto de 1991.

A aceitagSo desta certidao estb condidonada b verificagao de sua autentiddade na internet, nos
enderegos <http;//rfb.gov.bi> ou <tittp-7/www.pgfh.gov.br>.

Certidao emitida gratu'itamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ds 09:22:55 do dia 11/07/2021 <ttora e data de Brasnia>.
Vblidaatb 07/01/2022.

C6digo de controle da certidao: 76SD.83DBJV7D6.2321
Qualquer rasura ou emenda invaiidarb este documento.

NovaConsulta
I Prcp^rv pigin*
I pva impressro
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«ISBB - SISTEMA DE IHFORMACOES BAHCO DO BRASIL

413/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.14
0231300231 SEGUNDA VIA 0006

COMFROVANTE DE TRAMSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FONDO MUN SAUDE BARREIRAS

AGENCIA: 0231-3 CONTAs 32.127-3

FINALIDADE; 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUKDO MUN SAUDE BARREIRAS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0973-3 - BARREIBAS-CENTRO

CONTA: 62.104-8

FAVORECIDO; FRANCISCO XAVIER NETO

CPF/CNPJ: 13.763.117/0001-79
VALOR: RS

DEBITO EM: 13/08/2021

16.434,60

*  DOCUMENTO: 081309

AUTENTICACAO SISBB: B.F11.EF9.729.0BA.C06
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