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ES,TADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
Pçaj Gracillano de Freitas. S/N, Centro 

CNPiJ: 13.646.005/0001-38 

PEIDIDO DE REALIZAÇAO DE DESPESA E CONTRATAÇÃO 
1.Nº 2.UNIDADE REQUISITANTE (SIGLA) 3.DATA DE EMISSÃO: (DD/MMfAAAA) 4.ÓRGÀO DESTINO (SIGLA}: 

' 27 SEDUC 23/03/2020 SEPLA 
i 

5.NECESSIDADE 6.JUSTIFICATIVA 
7.VIGENCIA CONTRATUAL 

Aquisição de A Secretaria de Educação, Iara aquisição de Cestas 

CESTAS BÁSICAS 
Básicas para distribuição à todos os alunos matriculados 

para alunos 
na Rede, no perlodo que estiverem fechadas conforme o 

matriculados nas 
Decreto Municipal n'. 5.241/2020. Desta forma estaremos 03 meses 

Escolas da Rede 
garantindo a manutenção da segurança alimentar e 

Municipal 
nutricional dos alunos assistidos pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar - PNAE, nesse período. 

. ··. 8.INFORMAÇOES ORÇAMENTARIAJ;FINANCEIRA . . . ·. 
Proieto/Atividade Elemento de Despesa Fonte de Recurso Disoonibilidade Financeira 

<, 

2011 339032 o R$ 2.574.390,00 

9.FORMA DE PAGAMENTO: 10.PRAZO/LOCAL DA ENTREGA: 

1 

Conforme pedi~o, entrega e emissão de Almoxarifado Central da Secretaria 
nota fiscal 
i 

11.IT 
12.CÓD 

16.VALORES 

EM 
13.DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO 14.Und 15.QTD 

UNIT. TOTAL 

1 !Aquisição de cestas básicas para alunos UNO 39.000 
R$ 66,01 2.574.390,00 

' 

,12. VALOR TOTAL ESTIMADO-----------------------------------------------> R$ 2.57 4.390,00 

... JECRETARIA REQUISITANTE 19.AGENTE DE PLANEJAMENTO,..._ 20.AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO 

- ~-- . . nsoP.tgo • . f.r,vi, \,..- ~ ,.u~ ... / ··,11 ~ . iW.9ocaçâo - /'Oi' - ' -· vv / ~~MBO ASSINATURA E CARIMBO 

21. AUTORIZA~O ~O PREFEITO 

1 

. lnstruçoes: 
1.N°: Numeração sequencial. 2.Unldade Requisitante: Sigla que identifica a Unidade Requisitante. 3.Data de Emissão. 4.Órgão Destino: 
Órgão/Secretaria para onde o documento será remetido. 5.Necessldade: Objeto da Requisição. 6.Justiflcatlva: Motivação do pedido. 7.Vlgêncla 
Contratual: Duração do contrato, convênio ou afim. B.lnformações Orçamentária/Financeira: Dotação orç., fonte de recurso e dlsponibiliadde financeira. 
9.Forma de Pagamento: Discriminar o n.0 de parcelas, o prazo e outros informações pertinentes. 10.Prazo/Local de Entrega: Indicar o prazo e local da 
entrega do bem, obra ou serviço. 11.ltem: Seqüência numérica. 12.Códlgo: Identificação do item no catálogo de compras. 13.Dlscrimlnação: 
Especificações do item. 14.Unld.: Unidade de medida. Ex.: resma, litros, quilos, etc. 15.QTD.: Quantidade desejada. 16.Valores: Valor unitário e total por 
rtem. 17.Valor Total Estimado: Valor estimado do pedido, 18.Requisitante: Assinatura e carimbo do(a) Secretário(a). 19.Agente de 
Planejamento:Asslnatura e carimbo do Agente de Planejamento. 20. Autorização da Comissão: Campo destinado à autorização da CAOF. 21. 
Autorização do Prefeito: Assinatura e carimbo do Prefeito. 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

JUSTIFICATIVA 

A Organização Mundial da Saúde - OMS e o Ministério da Saúde do Brasil 

recomendam o fechamento parcial/total das instituições de ensino em todo 

país, como medida preventiva para conter a proliferação do novo Corona vírus, 

visando com isso a redução do risco de contaminação para a população. 

Assim, considerando o cenário mundial e nacional, foi publicado o Decreto 

1 

Municipal nº 5.241/2020, que dispõe sobre novas medidas de prevenção e 
! 
1 

controle para enfrentamento da COVID-19 no âmbito do Município de 

Alaboinhas, e em seu artigo 5° prevê a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) 

diak corridos, das atividades de classe em todas as Unidades de Ensino 
1 

int~grantes da Rede Municipal de Educação de Alagoinhas. 
' 

Conforme exposto, a Secretaria Municipal de Educação entendendo a 
1 

importância do seu papel e responsabilidade com a sociedade e visando a 

manutenção da segurança alimentar e nutricional dos assistidos pelo Programa 

Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, solicitamos abertura de processo de 

despesa para aquisição de cestas básicas para todos os alunos matriculados 

nas Escolas da Rede Municipal de forma IMEDIATA. 

Rua Elvira Costa Dórea, n.' 73. Centro. Alagoinhas - Bahia - Brasil 
CEP.: 48.005-150 -Telefax: (75)3423.8333/3423.8334/3423.8335 

PMA 
FLS N' 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Alagoinhas, 23 de março de 2020. 

Jean Cleverson ~ Afonso Rêgo 

Secretário Municipal de Educação 

Rua Elvira Costa Dórea, n.' 73. Centro. Alagoinhas - Bahia - Brasil 
CEP.: 48.005-150 - Telefax: (75)3423.8333/3423.8334/3423.8335 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

,·,>"' 

TERMô DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA 
OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO 

ANEXOI 

PROCESSO: 2964/2020 - SEDUC 

1.0BJETIVO 

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO .39.000 (TRINTA E NOVE MIL) CESTAS 
. ' 

BASICAS, A SEREM DIStRIBUIDAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS 
1 , • , 

NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, NO PERIODO EM QUE OS 
1 

ALUN,QS FICARAM SEM AULAS HAJA VISTA QUE AS UNIDADES 
1 -

ESCOILARES ESTAO COM SUAS ATIVIDADES PARALIZADAS, CONFORME 

DECRETO MUNICIPAL 5.241/2020. . 
1 

1 

' 1 

CONF,ORME DESCRITO ABAIXO: 
' ' 
1 ITENS Nº CESTA 

PMA 
FLS N" 

ITENS DESCRlr.Ão OF CESTA ALUNOS ALUNOS QUANT. 
~ÇÚCAR CRISTAL • (pacote de 1 kg) - O produto 
çeve apresentar cor branca, clara; deve estar solto e 
seco no pacote. Sua embalagem não deve apresentar 

1 Perfurações. De acordo com as exigências da KG 2 13.000 3 78000 
Vigilância Sanitária. Apresentar data de fabriée;ção na 
embalagem e prazo de validade de no mínimo 1 ano a 
nartir da data de recebimento. 
ARROZ SUBGRUPO PARBOtLIZADO INTEGRAL, 
CLASSE LONGO FINO, TIPO 01 (pacote de 1 kg) -
Produto deve ser classe: longo, fino, tipo 1, integral. 
Grão perfeitos, secos e maduros. Não deve apresentar 

2 manchas escuras, brancas, avermelhadas e/ou KG 2 13.000 3 78000 
esverdeadas. Sua embalagem não deve apresentar 
perfurações. Apresentar data de fabricação na 
embalagem e prazo de validade de no mínimo 06 
meses a nartir da data de recebimento. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café puro torrodo e 
moido, empacotado automaticamente e que apresente 
o selo de pureza da abic com fabricação máxina de PCT 2 13.000 
30 dias. de acordo com a resolução da anvisa 277 de 
2005. 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - p prpduto 
deve estar seco e solto na embalagem, apresentar teor 
de proteína mínima de 26%. não deve apresentar cor 
alaranjada ou amarelo forte, manchas escuras ou 
esverdeadas (mofo), nem ser do tipo modificado ,nem KG 1 13.000 
composto lácteo. estar de acordo com as exigências 
da vigilância sanitária e apresentar prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da data do 
recebimento. 

BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 400g) -
biscoito salgado, apresentação quadrada, sabor 
cream-cracker, contendo: farinha de trigo, enriquecida 
com ferro e ácido fálico, gordura vegetal, 0% de 
gorduras trans. dupla embalagem, pacotes embalados PCT 1 13.000 
01 a 01, peso liquido 400g, com identificação do 
produto, marca do fabricante e prazo de validade 
mínimo de 06 meses a partir da data de recebimento. 
de acordo com resolução 263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1kg) - o produto 
ílão deve ter cheiro azedo, nem . manchas 
escuras(mofo). deve estar solta e seca na embalagem. 
de acordo com as exigências da vigilância sanitaria. KG 1 13.000 
conter data de fabricação e apresentar prazo de 
validade de no minimo 06 meses estampada na 
embalagem a partir do recebimento. 

FEIJAO CARIOQUINHA ou PRETO TIPO 01, 
EXTRA LIMPO (Pacote com 1 kg) - O produto deve 
estar em embalagem sem perfurações. Isento de 
impurezas, insetos, não conter em seu interior mofo, 
misturas de grãos novos com da safra anterior. Não KG 2 13.000 
devem estar esbranquiçados, murchos e sem brilho. 
Conter data de fabricação e apresentar prazo de 
validade de no minimo 06 meses a partir do 
recebimento. 
FARINHA DE MILHO FLOCADA SI SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido fólico, 
ferro e vitamina A. A embalagem deve ser selada, 

PCT 6 13.000 resistente e contendo informação nutricional. 
Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 ano a 
oartir da data do recebimento. 

3 78000 

3 39000 

3 39000 

3 39000 

3 78000 

3 234000 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1 

MACARRÃO PARA ESPAGUETE COM OVOS DO 
TIPO LONGO: o produto deve estar de acordo com 
a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e Portaria n' 29 
de 13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes: 
farinha de arroz ou milho, sem ovos, sem colesterol e 
sem glúten. Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Embalagem primária: saco plástico, 
hermeticamente selado, ou caixa tipo box, atóxica, 
resistente, rotulado de acordo com a legislação 
vigente, pesando 500 gramas. Na data de entrega o 
produto deve dispor de no mínimo 06 meses de 
validade. 

MARGARINA 500g COM SAL: óleos vegetais líquidos 
e interesterificados, água, sal, leite desnatado 
reconstituído, vitamina a (1.500 u.i/1 OOg), 
estabilizantes: mono e digliceridas de ácidos graxos, 
lecitina de soja e estares de poliglicerol de ácidos 
graxos, consevador sorbato de potássio, aé:dulanter 
ácido lático, bht e ácido cítrico e corante natural de 
urucum e curcuma. não contém glútem. conter a 
informação para alérgicos que contém derivados de 
soja e leite. a embalagem deverá conter extermamente 
os dados de identificação e procedencia, informação 
nutricional, numero do lote, data de validade, 
quantidade do produto e numero do registro. o produto 
devera apresentar validade mini ma de 06 (seis) meses 
a nartir da data de entreoa na unidade reauisitante. 
MASSA DE SEMOLA PARA SOPA (TIPO 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA -
Pacote c/ 500g) - Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de rotulagem, 
contendo informações dos ingredientes, composição 
nutricional. O produto deve ser a base de farinha de 
trigo com glúten. Deve estar inteiro e firme. Apresentar 
prazo de validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data do recebimento. De acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 
1 

OLEO DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O produto referido 
deve ser a base de soja. Sua embalagem não deve se 
apresentar amassada, enferrujada e/ou estufada. O 
produto deve ser transparente com cheiro e gosto 
próprio. Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1 kg) - O produto 
referido deve ser a base de cloreto de sódio e iodeto 
de potássio. Deve estar seco e solto na embalagem, 
não apresentando aspecto úmido. 

PCT 

POTE 

PCT 

UNID 

KG 

2 13.000 

1 13.000 

1 13.000 

1 13.000 

1 13.000 

3 78000 

3 39000 

3 39000 

3 39000 

3 39000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL- embalagem 
com sistema abre fácil (EXCETO BOCA TORTA E 
FAVELHA - Lata de 125g) - O produto referido deve 
ser elaborado com sardinhas íntegras ao proprío suco 
em oléo comestível, descabeçadas, descamadas, 
evísceradas e livres de nadadeiras. O Produto deverá 
ser cozido, ter por cobertura óleo comestível puro e no LATA 2 13.000 
máximo apresentar 2% de sal. Não deve apresentar 
embalagem amassada, enferrujada e estufada ou 
conter perfurações. Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de no 
mínimo 1 ano a partir da data do recebimento. 

2 - JUSTIFICATIVA 

3 

Considerando o cenário mundial, nacional e o do nosso município, foi publicado o 

Decreto Municipal nº.5.241/2020, que dispõe sobre novas medidas de prevenção e 
: 

controle para enfretamento da COVID-19 no âmbito do Município de Alagoinhas, e em 

seu artigo 5° prevê a suspensão, pelo prazo de 15(quinze) dias, das atividades de classe 

em todas as Unidades Ensino integrantes da Rede Municipal de Educação de 

Alagoinhas: 
' 

A realização dessa contratação para fornecimento de 39.000 (trinta e nove) mil 

CESTAS BÁSICAS sendo 3 cestas para cada aluno fornecidas por 3 meses, se justifica 

no momento que o Gestor Municipal e o Secretário de Educação juntamente com sua 

equipe técnica, avaliou que os alunos nesse período que ficarão sem ir à escola por 

conta do isolamento social para o enfretamento ao CORONAVÍRUS, não estaria 
1 

recebendo I alimentação escolar a qual garantia diariamente uma nutriçã~ mais 

adequada para seu desenvolvimento. Dessa forma a aquisição das CESTAS BASICAS 

onde através delas venha garantir refeições diárias a esses alunos, em suas casas, 

garantindo assim uma alimentação adequada que é um direito fundamental do ser 

humano, sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização 

dos direitos consagrados na nossa Constituição Federal, portanto nós adotamos essa 

ação que s~ façam necessárias para promover e garantir essa segurança alimentar e 

nutricional dos nossos alunos, é interesse público proceder a distribuição de cestas que 

será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, deste município, os quais, 

78000 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

comprovadamente, se encontram em situação de necessidade, conforme avaliação 

efetuada por profissionais competentes. 

A contratação deverá ser realizada de forma direita com fundamentação legal ar!. 

24, § IV da Lei 8.666/93, uma vez que se trata de necessidade urgente, sendo impossível 

a realização de um certame licitatório regular, não podendo os alunos da Rede 

permanecer sem alimentação enquanto dura a licitação. 

E também reforçado na Recomendação nº.003/2020 do Ministério Público do 

Estado da Bahia, que é de conhecimento público e notório que a merenda escolar é 

essencial aos alunos, configurando a principal refeição para parcela dos discentes e que 

ficará prejudicada durante suspensão das aulas. 
' ' 

Portanto existe uma recomendação formal para que seja fornecida alimentação a 

todos os alunos que dela necessitem, durante o período de suspensão das aulas, em 
' 

especial àqueles pertencentes às famílias cadastradas no Cadastro único do Governo 

Federal 

3 - CONTROLE DE QUALIDADE 

O controle de qualidade será realizado no ato da entrega por servidores da 

SEDUC, os produtos com qualidade inferior não serão aceitos. As características, 

unidades e' quantidades, serão utilizados como parâmetros para avaliação dos gêneros. 
1 
1 

1 

A empresa deverá possuir um depósito de distribuição na cidade de Alagoinhas/Ba, 
1 

em condições de atender as exigências contratuais, especialmente a entrega dos 

produtos diretamente no almoxarifado da SEDUC. 

4- AS CESTAS BÁSICAS DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE 

ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (SACO), ATÓXICA, 

ADEQUADAMENTE E REFORÇADA. 

i . , 
5- DA DISTRIBUIÇAO DAS CESTAS BASICAS 

P'MA 
l'LSN° 

o9 



.ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Informamos que será iniciada a distribuição das CESTAS BÁSICAS para todos os 

alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal, contudo faz-se necessária atenção 

às orientações que se seguem: 

1- As cestas básicas serão distribuídas nas Unidades escolares nas quais os 

estudantes estão matriculados. 

2- A distribuição será organizada pela Secretaria de Educação em cada 

Unidade Escolar, a qual também estará responsável por essa distribuição e 

que ocorrerá nos horários a ser informados através dos meios comunicação 

e rede sociais. 

3- Haverá controle com listas de alunos por turma, turno e ordem alfabética, 

: de forma a facilitar a todos envolvidos no processo da distribuição, com 
' ' assinatura dos pais/responsáveis ou do aluno quando maior de 16 anos. 

4- A lista de recebimento da cesta básica deverá conter 
1 

1 OBRIGATORIAMENTE o nome do aluno e a assinatura de quem realizou 

; a retirada do produto (modelo a ser desenvolvido pela diretoria e 
1 

coordenadores da Secretaria de Educação). 
1 

5-, A cópia das listas com as assinaturas deverá ser encaminhada a Secretaria 

, de Educação do Município e à Coordenação de Alimentação Escolar e 

, também ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE. 
' 6-: Desenvolver um cronograma de distribuição com dias, turnos, horário e 

j período de forma que for mais conveniente a todos os envolvidos, 
' lembrando sempre que deverá se evitar aglomerações 

7- As Cestas Básicas só poderão ser retiradas pelos responsáveis do aluno, 

mediante apresentação de RG ou qualquer documento oficial com foto, no 

caso dos alunos menores de 16 anos. Já aqueles maiores de 16 anos, 

poderão realizar a retirada, mediante comprovação por meio de documento 

oficial com foto. 

6- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

PMA 
FLSN• 



PMA 
l'bS N' 

ESTADO DA BAHIA 

1 
: ~i+iil'bJ 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O fornecedor está sujeito á fiscalização do produto periodicamente, reservando-se a 

esta Prefeitura Municipal, através do responsável, o direito de não aceitar o produto, 

caso o mesmo não se encontre em condições satisfatória ou no caso de o produto não 

ser de primeira qualidade. 

Para todos os produtos, considerar que o peso, a unidade e a qualidade são pré

requisitos: para a aceitação. 

O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva 

da empresa vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. 

Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 

Prefeitur~. ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substitui-lo ou 

complementá-lo em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 

As entreg.as poderão eventualmente ser realizadas total ou parcialmente, a critério desta 

Prefeitura Municipal. 

Secretário Municipal de Educação 



:,'ijl'tANEXO. P,ARA FP~!IIEGIMENTQ O!=_G.EN!=RQS,J,XLIMENTICIQS/ CESTA BÁSICP/PARA 05:.AkUt,tOS'DAREDE MUNICIPAL' DE ;._:/ 

ITENS DESCRIÇÃO UF QUANT.ITENS/CESTA Nº ALUNOS CESTNALUNOS QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ./CESTA PREÇO TOTAL 
AÇÚCAR CRISTAL - (pacote de 1 kg) - O 

1 

produto deve apresentar cor branca, clara; deve 

estar solto e seco no pacote. Sua embalagem 

não deve apresentar perfurações. De acordo 

com as exigências da Vigilância Sanitária. 
Apresentar data de fabricação na embalagem e 

prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir 

da data de recebimento. 

ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO 
INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01 
(pacote de 1 kg) - Produto deve ser classe: 
longo, fino, tipo 1, integral. Grão perfeitos, secos 
e maduros. Não deve apresentar manchas 

KG 

2 escuras, brancas, avermelhadas e/ou KG 
esverdeadas. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. Apresentar data de 
fabricação na embalagem e prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da data de 
recebimento. 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café puro torrado 
e moído, empacotado automaticamente e que 

3 apresente o selo de pureza da abic com PCT 
fabricação máxina de 30 dias. de acordo com a 
resolução da anvisa 277 de 2005. 

4 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - o 
produto deve estar seco e solto na embalagem, 
apresentar teor de proteína mínima de 26%. não 
deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo), nem 
ser do tipo modificado ,nem composto lácteo. 
estar de acordo com as exigências da vigilância 
sanitária e apresentar prazo de validade de no 
mínimo 06 meses a partir da data do 
recebimento. 

KG 

2 

2 

2 

1 

13.000 3 78000 

13.000 3 78000 

13.000 3 78000 

13.000 3 39000 

i ~ ~11 l.__( ___________ _j_ _ _L_ _____ _L __ _j_ ____ _L _ _j ___ _j_ ___ _j_ ___ ~~~/~~~ 



BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 
400g) - biscoito salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream-cracker, contendo: 
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 

5 fálico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans. 
P_CT 1 13.000 3 39000 ---- ---dupla embalagem, pacotes embalados 01 a 01; --- .. 

peso liquido 400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data de recebimento. de 
acordo com resolução 263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1kg) - o 
produto não deve ter cheiro azedo, nem 
manchas escuras(mofo). deve estar solta e seca 

6 na embalagem. de acordo com as exigências da 
KG 1 13.000 3 39000 vigilância sanitaría. conter data de fabricação e 

apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses estampada na embalagem a partir do 
recebimento. 

FEIJÃO CARIOQUINHA OU PRETO TIPO 01, 
EXTRA LIMPO (Pacote com 1 kg) - O produto 
deve estar em embalagem sem perfurações. 
Isento de impurezas, insetos, não conter em seu 

7 interior mofo, misturas de grãos novos com da KG 2 13.000 3 78000 
safra anterior. Não devem estar esbranquiçados, 
murchos e sem brilho. Conter data de fabricação 
e apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir do recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA SI SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido 
fálico, ferro e vitamina A. A embalagem deve ser 

8 
selada, resistente e contendo informação 

PCT 6 13.000 3 234000 nutricional. Apresentar prazo de validade de no 
minimo 1 ano a partir da data do recebimento. 

o ;;l! /o~ "O I; t" ~, 
-
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MACARRÃO PARA ESPAGUETE COM OVOS 
DO TIPO LONGO: o produto deve estar de 
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) 
e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, 
ANVISA. Ingredientes: farinha de arroz ou milho, 
sem ovos, sem cOlesfeíol e sem glúten. 
Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Embalagem primária: sacc 
plásticc, hermeticamente selado, ou caixa tipo 
box, atóxica, resistente, rotulado de acordo com 
a legislação vigente, pesando 500 gramas. Na 
data de entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 06 meses de validade. 

MARGARINA 500g COM SAL: óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, água, sal, leite 

desnatado reconstituído, vitamina a (1.500 

u.í/1 OOg), estabilizantes: mono e digliceridas de 

ácidos graxos, lecitina de soja e esteres de 

poliglicerol de ácidos graxos, consevador 

sorbato de potássio, acidulanter ácido lático, bht 

e ácido cítrico e corante natural de urucum e 

PCT 

10 curcuma. não contém glútem. conter a POTE 

informação para alérgiccs que contém derivados 

de soja e leite. a embalagem deverá conter 

exterrnamente os dados de identificação e 

procedencia, informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

numero do registro. o produto devera apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entreqa na unidade requisitante. 

2 13.000 3 78000 

1 13.000 3 39000 



MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA (TIPO 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA 
- Pacote c/ 500g) - Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 

11 ingredientes, composição nutricional. O produto PCT 
deve ser a base de farinha de trigo com glúten. 
Deve estar inteiro e firme. Apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da data 
do recebimento. De acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 

OLEO DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O produto 
referido deve ser a base de soja. Sua 
embalagem não deve se apresentar amassada, 

12 enferrujada e/ou estufada. O produto deve ser UNID 
transparente com cheiro e gosto próprio. 
Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1 kg) - O 
produto referido deve ser a base de cloreto de 

13 sódio e iodeto de potássio. Deve estar seco e KG 
solto na embalagem, não apresentando aspecto 
úmido. 
SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL
embalagem com sistema abre fácil (EXCETO 
BOCA TORTA E FAVELHA - Lata de 125g) - O 
produto referido deve ser elaborado com 
sardinhas integras ao proprio suco em oléo 
comestível, descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de nadadeiras. O Produto 
deverá ser cozido, ter por cobertura óleo 

14 comestível puro e no máximo apresentar 2% de LATA 
sal. Não deve apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e estufada ou conter 
perfurações. Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de 
no mínimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

TOTAL 

13.000 3 39000 - . ----- - - - -

13.000 3 39000 

1 13.000 3 39000 

2 13.000 3 78000 

-



1 PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/ CESTA BÁSICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE ALAGOINHAS 

DESCRIÇÃO 

R CRISTAL - (pacote de 1 kg) - .O 

deve apresentàr cor branca, ciara; deve 

1lto e seco no pacote. Sua embalagem 

ve apresentar perfurações. De acordo 

s exigências da Vigilância Sanitária. 

1tar data de fabricação na embalagem e 

le validade de no mínimo 1 ano a partir 

de recebimento: 
' Tipo 1 subgrupo parboilizado 
l, classe longo 
,o 1 {pacote de 1 kg) - Produto deve ser 
longo,fino, tipo 1, integral. Grão perteitos, 
e maduros. Não deve apresentar 

UF 

KG 

3S escuras, brancas, avermelhadas e/ou KG 
eadas. Sua embalagem não deve 
ntar perfurações. Apresentar data de 
ção na embalagem e prazo de validade 
mínimo 06 meses a partir da data de 

nento. 

EM PÓ {pacote 250 g) - café puro torrado 
io, empacotado automaticamente e que 
1nte o selo de pureza da abic com PCT 
,ção máxina de 30 dias. de acordo com a 
;ão da anvisa 277 de 2005. 

EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - o 
o deve estar seca e solto na embalagem, 
.mtar teor de proteína mínima de 26%. não 
,presentar cor alaranjada ou amarelo forte, 
ias escuras ou esverdeadas {mofo), nem 
, tipo modificado ,nem composto lácteo. 
de acordo com as exigências da vigilância 
ria e apresentar prazo de validade de no 
,o 06 meses a partir da data do 
imento. 

KG 

QUANT.ITENS/CESTA N' ALUNOS __ C_ESTA/ALUNOS QUANT. \ PREÇO UN~T. ,PREÇ./CESTA 

2 13.000 3 

2 13.000 3 

2 13.000 3 

2 13.000 3 

78000 

78000 

78000 

7800() 

2,19 y 
, 

2,65 / 

, 

3, 19 

' 

3,19 

I 

PREÇO TOTAL 

170,82 

206,70 

248,82 

643,50 

º')f "'11 -o Gg l 
ti\ z> < • 
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BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 
400g) - biscoito salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream-cracker, contendo: 
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 

-~ 
fálico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans. 

PCT 1 13.000 3 39000 --2;45- 95-dupla embalagem, pacotes erifüãlados 01 a 01, --- -

peso liquido 400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade minimo 
de· 06 meses a partir da data de recebimento. de 
acordo com resolução 263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1kg) - o 
produto não deve ter cheiro azedo, nem 
manchas escuras(mofo). deve estar solta e seca 

6 na embalagem. de acordo com as exigências da 
KG 1 13.000 3 39000 2,69 V 104 vigilância sanitaria. conter data de fabricação e 

apresen_tar prazo de validade de no mlnimo 06 
meses estampada na embalagem a partir do ' 
recebimento. 

FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 01, EXTRA 
LIMPO (Pacote com 1 kg) - O produto deve 
estar em embalagem sem perfurações. Isento 
de impurezas, insetos, não conter em seu V 7 
interior mofo, misturas de grãos novos com da 

KG 1 13.000 3 11•F11•c 4,59 179, safra anterior. Não devem estar esbranquiçados, 
murchos e sem brilho. Conter data de fabricação I 

e apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir do recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA 5/ SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido 
fólico, ferro e vitamina A. A embalagem deve ser 
selada, resistente e contendo informação 

PCT 6 0,99 V 154,' 8 
nutricional. Apresentar prazo de validade de no 13.000 3 234000 
mínimo 1 ano a partir da data do recebimento. 

/ 

C) r .,,..,, o ln!: 
-o z .... (1\ ., 
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~O PARA ESPAGUETE COM OVOS 
1 LONGO: o produto deve estar de 
om a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) 
a nº 29 de 13 de janeiro de 1-998, · 
Ingredientes: farinha de arroz ou milho 

s, sem colesterol e sem glúten. 
'isticas: cor, odor, sabor e textura 
istica. Embalagem primária: saco 
hermeticamente selado, ou caixa tipo 

~ca. resistente, rotulado de acordo com 
ção vigente, pesando 500 gramas. Na 
entrega o produto deve dispor de no 
06 meses de validade. 

,RINA 500g COM SAL 250g: óleos 

; líquidos e interesterificados, ãgua, sal 

snatado reconstituído, vitamina a (1.500 

1). estabilizantes: mono e digliceridas de 

graxos, lecitina de soja e estares de 

:rol de ácidos graxos, consevado 

de potássio, acidulanter ácido lático, bh 

, cítrico e corante natural de urucum e 

a. não contém glútem. conter a 

,ção para alérgicos que contém derivados 

a e leite. a embalagem deverá conte 

amente os dados de identificação e 

encia, informação nutricional, numero do 

,ta ·de validade, quantidade do produto e 

J do registro. o produto devera apresenta 

le mínima de 06 (seis) meses a partir da 

3 entrega na unidade requisitante. 

. 

r 

t 

r 

r 

- --

PCT 2 13.000 

POTE 2 13.000 

- - ---- . ---- --- - -- -

3 78000 1,39 

V 
108,42 

/ 

3 78000 3,89 V 303,42 

/ 



MASSA DE SEMOLA PARA SCP- , ."IPC 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA 
- Pacote c/ 500g) - Massa alimentlcia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 

__ 11- ingredientes, composição_nutricional. O produto 
deve ser a base de farinha de trigo com glúten. 
Deve estar inteiro e firme. Apresentar prazo de 
validade de no rninimo 06 meses a partir da data 
do recebimento. De acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 

uLEO DE SOJA (Lata e/ 900ml) - O produto 
referido deve ser a base de soja. Sua 
embalagem não deve se apresentar amassada, 

f'CT __ _ 

12 enferrujada e/ou estufada. O produto deve ser UNID 
transparente com cheiro e gosto próprio. 
Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1kg) -0 
produto referido deve ser a base de cloreto de 

13 sódio e iodeto de potássio. Deve estar seco e KG 
solto na embalagem, não apresentando aspecto 
úmido. 
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL-
embalagem com sistema abre fácil (EXCETO 
BOCA TORTA E FAVELHA - Lata de 125g) - O 
produto referido deve ser elaborado com 
sardinhas íntegras ao proprio suco em oléo 
coméstivel, descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de nadadeiras. O Produto 
deverá ser cozido, ter por cobertura óleo 

14 comestível puro e no máximo apresentar 2% de LATA 
sal. Não deve apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e estufada ou conter 
perfurações. Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de 
no mínimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

13.000 

13.000 

13.000 

o 13.000 

3 39000 

3 39000 

3 39000 

3 39000 

__ 2,29_17_ -

/ 

3,85 / 

/ 

0,69 / 

/ 

2.99 / 

/ 

' 
_______ 89 

150 

26 

116, 
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PRETO IN NATURA TIP01 ( 
iem 01 kg )- Embalagem primaria 
los em saco de polietileno 
·ente.Embalagens plásticos,_atóxico, 
·ente e resistente. Isento de impurezas, 

não conter em seu interior mofo, 
; de grãos novos com da safra anterior. 
vem estar esbranquiçados, murchos e 
lho_ Prazo mínimo de validade: 06(seis) 
Na embalagem original devidamente 

ada, com rótulo contendo todas as 
;ões do produto de acordo com a 
§o vigente. a amostra deverá ser 
::indente ao produto entregue. 

---- - -- -

KG 1 13.000 3 39000 4,79 

}í J 
r----- '.v~(" cf 

I \ \)J' - y 
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1 J -')--, 

1\) 
.,/ ~ 

1 75.315.333/0192-091 

ATACADÃO S/A 

L 

Rod. 110,300 
SEDE - CEP 48010-970 

AlAGOINHAS • BA 

• 
_J 

--

186,81 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

75.315.333/0192-09 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
CADASTRAL 22/06/2016 

j NOME EMPRESARIAL 
ATACADAO S.A. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 

ATACADAO 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

PORTE 
DEMAIS 

47.11-3-01 -Comércio varejista de mercadorias em gornl, com predominância de produtos alimentícios -hipermercados 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

52,12-5-00 • Carga e descarga 
66.19-3-02 .. Correspondentes de instituições financeiras 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR DICA 

204-6 • Sociedade Anônima Aberta 

I LOGRADOURO 
ROD 110 

1 CEP 
48.010-970 

1 BAIRRO/DISTRITO 
SEDE 

ENDER[;ÇQ ELETRÔNICO 

TRIBUTARIO@ATACADAO.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ..... 
1 SITUAÇAO CADASTRAL 

ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

*****•** 

NUMERO 

300 
1 COMPLEMENTO 
•••••••• 

1 MUNICIPJO 
ALAGOINHAS 

1 TELEFONE 
(11) 2967-8235/ (11) 2967-8447 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/06/2016 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Aprovado pela ln~trução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/03/2020 às 11 :38:48 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

---- 1 



., 

•;;;]s~-, NEXOY!;!'.ARA EORNECIMENT© DE:G~ENEB.OSYall.lMENíl"l~IQS/;C~SJ N BASIC~2R~R,#·QS'JtLUl\l.!1tS~OAiRE0E MUN ICIPAl DE,,\ · -
~,:~t~!~_:;,tf/\ , :· ':;",'~ ';tt; \.>. t~Y1f_:-;"i'~!'1'!?" 'r;"fÇt~.~~:1'-~;y'(Ê-NS iN êf ef? AL'AGÓIIÍIHÂSr~~:*/i.:;:fc'.;:f f'jJ!,~]\','fi~~~t(1tr·,'. t .. · ·.. '~ , ,,; _ . ' . . h 

ITENS DESCRIÇÃO UF QUANT.ITENS/CESTA NºALUNOS CESTA/ALUNOS QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ./CESTA PREÇO TOTAL 
AÇÚCAR CRISTAL . (pacote de 1 kg) - o -- - - - - - - - - - -
produto deve apresentar cor branca, clara; deve 
estar solto e seco no pacote. Sua embalagem 

1 
não deve apresentar perfurações. De acordo 

KG 2 13.000 3 78000 ~ 11 lih.1 ·H·.13'3°, oo 
com as exigências da Vigilância Sanitária. 
Apresentar data de fabricação na embalagem e 

, 
prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir 

da data de recebimento. 

ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO 
INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01 
(pacote de 1 kg) . Produto deve ser classe: 
longo, fino, tipo 1, integral. Grão perfeitos, secos 

5,5B arn.2°. ºº e maduros. Não deve apresentar manchas ;l, 1'1 2 escuras, brancas, avermelhadas e/ou KG 2 13.000 3 78000 
esverdeadas. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. Apresentar data de 
fabricação na embalagem e prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da data de 
recebimento. 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café puro torrado 
e moido, empacotado automaticamente e que 

.;)33.:u'.D,OO 3 apresente o selo de pureza da abic com PCT 2 13.000 3 78000 ;;/.C\O. 5.G'8 
fabricação máxina de 30 dias. de acordo com a 
resolução da anvisa 277 de 2005. 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - o 
produto deve estar seco e solto na embalagem, 
apresentar teor de proteína mínima de 26%. não 
deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, 0.110. lj .i:iq ~94bl0,00 

4 manchas escuras ou esverdeadas (mofo), nem 
KG 1 13.000 3 39000 ser do tipo modificado ,nem composto lácteo. 

estar de acordo com as exigências da vigilância 

I sanitária e apresentar prazo de validade de no () 
:J .,, "O 

mínimo 06 partir da data do . o :., lns meses a - ·v recebimento. . ~- ~ "s:J> 11.lon • . . 
.._,.ACPCOMt~ 

, '-llMENlOS LIDA 



5 

6 

7 

8 

BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 
400g) - biscoito salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream-cracker, contendo: 
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vege_lal, 0% de gorduras trans. 
dupla embalagem, pacotes embalados 01 a 01, 
peso liquido 400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data de recebimento. de 
acordo com resolução 263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1kg) - o 
produto não deve ter cheiro azedo, nem 
manchas escuras(mofo). deve estar solta e seca 
na embalagem. de acordo com as exigências da 
vigilância sanitaria. conter data de fabricação e 
apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses estampada na embalagem a partir do 
recebimento. 

FEIJÃO CARIOQUINHA OU PRETO TIPO 01, 
EXTRA LIMPO (Pacote com 1kg) - O produto 
deve estar em embalagem sem perfurações. 
Isento de impurezas, insetos, não conter em seu 
interior mofo, misturas de grãos novos com da 
safra anterior. Não devem estar esbranquiçados, 
murchos e sem brilho. Conter data de fabricação 
e apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir do recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA S/ SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido 
fólico, ferro e vitamina A. A embalagem deve ser 
selada, resistente e contendo informação 
nutricional. Apresentar prazo de validade de no 
mínimo 1 ano a partir da data do recebimento. 

PCT 

KG 

KG 

PCT 

1 13.000 

1 13.000 

2 13.000 

6 13.000 

3 39000 . - lOIOI0,00 - ----

3 39000 

3 78000 

3 234000 

(\ 
1 . 1 

-
~~ 

Ala~~~ f ;?J 'll 
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MACARRÃO PARA ESPAGUETE COM OVOS 
DO TIPO LONGO: o produto deve estar de 
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) 
e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, 
ANVISA. Ingredientes: _farinha de arroz ou milho, 
sem ovos, sem colesterol e sem glúten. 

9 Características: cor, odor, sabor e textura PCT 
característica. Embalagem primária: saco 

10 

plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo 
box, atóxica, resistente, rotulado de acordo com 
a legislação vigente, pesando 500 gramas. Na 
data de entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 06 meses de validade. 

MARGARINA 500g COM SAL: óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, água, sal, leite 

desnatado reconstituido, vitamina a (1.500 

u.i/1 OOg), estabilizantes: mono e digliceridas de 

ácidos graxos, lecitina de soja e esteres de 

poliglicerol de ácidos graxos, consevador 

sorbato de potássio, acidulanter ácido lático, bht 

e ácido cítrico e corante natural de urucum e 

curcuma. não contém glútem. conter a POTE 

informação para alérgicos que contém derivados 

de soja e leite. a embalagem deverá conter 

extermamente os dados de identificação e 

procedencia, informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

numero do registro. o produto devera apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entreqa na unidade reauisitante. 

2 13.000 3 78000 

13.000 3 39000 J.ss 

].t'õ 1½+~.20,00 

Ala 
ACP 

-\SO 150,00 

R dr' ···- .. 
2aírosLTOA 

-



MASSA OE SÊMOLA PARA SOPA (TIPO 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA 
- Pacote c/ 500g) - Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 

11 ingredientes, composição nutricional. O produto PCT 
deve ser a base de farinha de trigo com glúten. 
Deve estar inteiro e firme. Apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da data 
do recebimento. De acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 

ÓLEO DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O produto 
referido deve ser a base de soja. Sua 
embalagem não deve se apresentar amassada, 

12 enferrujada e/ou estufada. O produto deve ser UNID 
transparente com cheiro e gosto próprio. 
Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1kg) - O 
produto referido deve ser a base de cloreto de 

13 sódio e iodeto de potássio. Deve estar seco e KG 
solto na embalagem, não apresentando aspecto 
úmido. 

14 

SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL-
embalagem com sistema abre fácil (EXCETO 
BOCA TORTA E FAVELHA - Lata de 125g) - O 
produto referido deve ser elaborado com 
sardinhas integras ao proprio suco em oléo 
comestível, descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de nadadeiras. O Produto 
deverá ser cozido, ter por cobertura óleo 
comestível puro e no máximo apresentar 2% de LATA 
sal. Não deve apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e estufada ou conter 
perfurações. Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de 
no mínimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

TOTAL 

1 

1 

2 

13.000 3 39000 
_____ , __ 

;;2.55 J.ss 

13.000 3 39000 ~.os 4.os 

13.000 3 39000 o.qa. 39610,00 

13.000 3 78000 J. lO 
6.20 ól.~1 'o00,00 



REPÚBLICA fiDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
27.743.546/0001-99 
MATRIZ 

1 

NOME EMPRESARIAL 1 

ACP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ATACADAO PINTO 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

CADASTRAL 

46.39•7•01 • Comércio atacadista de produtos alimentícios ém geral 

C DIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUND IAS 

46.35-4-99 • Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 

DATA DE ABERTURA 

16/05/2017 

PORTE 
DEMAIS 

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47,23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
10,91-1-02 -Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 
47.21-1-02 -Pad8ria e confeitaria com predominância de rovenda 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206·2 • Socledad~ Empresária Limitada 

1 

LOGRADOURO 1 

CJ ALAGOINHA!i IV 

1 CEP 
48,030-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ALAGOINHAS VELHA ~-----------~ 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTABIL.ACP@GRUPOCESTAO.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONS VEL (EFR) 

***** 1 

NÚMERO 
1000 

1 COMPLEMENTO 
?ALPA01000/1020 

· 1 MUNIC[PJO 
ALAGOINHAS 

TELEFONE 
(75) 3422-0115/ (75) 3624-9770 

í0"'i 
~ 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA i 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/05/2017 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 1 
***"*** 1 

' 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

1 
1 

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

Emitido no dia 26/03/2020 às 11 :40:13 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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ITENS DESCRIÇÃO UF QUANT.ITENS/CESTA Nº ALUNOS' CESTA/ALUNOS QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ./CESTA PREÇO TOTAL 

AÇÚCA_~ CRISTAL - (pacote de 1 kg) - O ___ _ _ , _ 1 

1 

2 

produto deve apresentar cor branca, clara; deve 

estàr solto e seco no pacote. Sua embalagem 

não deve apresentar perfurações. De acordo 

com as exigências da Vigilância Sanitária. 
Apresentar data de fabricação na embalagem e 

prazo de validade de no mínimo 1 ano a parti( 

da data de recebimento. \ 

ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO 
INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01 
(pacote de 1 kg) - Produto deve ser ·c1asse: 
longo, fino, tipo 1, integral. Grão perfeitos, secos 
e maduros. Não deve apresentar rhanchas 
es~uras, brancas, avermelhadas e/ou 
esverdeadas. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. Apresentar data de 
fabricação na embalagem e prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da data de 
recebimento. 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café puro torrado 
e moido, empacotado automaticamente e que 

KG 

3 apresente o selo de pureza da abic com PCT 
fabricação máxina de 30 dias. de acordo com a 
resolução da anvisa 277 de 2005. 

4 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - o 
produto deve estar seco e solto na embalagem, 
apresentar teor de proteína mínima de 26%. não 
deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo), nem 
ser do tipo modificado ,nem composto lácteo. 
estar de acordo com as exigências da vigilância 
sanitária e apresentar prazo de validade de no 
mínimo 06 meses a partir da data do 
recebimento. 

KG 

' 
', 

' 

2 

" 

1 

/ 
, - 2 

2 

1 

13.000 3 

' -

' -

' -
13.ÓOO -3 , 

, 

'. '· ' ! , 1 

-
,-

, -

13.000 3 
- -

13.000 3 

\ 
-- '1 

, 

-
-

' --
' , 

' 
·, 
1 

' 
' 78000 21~ ':) 

' 

-
' , -

78000 3, 1 ~ 
; 

1 1 

39000 

- .,,. 
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BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 
400g) - biscoito salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream-cracker, contendo: 
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 

5 fálico, g~~dur~ __ vegetal, 0% de gorduras !rans_ 
PCT -- 1 13.000 3 39000 2., <B8 L1-='> 8 - (l.sZZO,W 

dupla embalagem, pacotes embalados 01 a 01, 
peso líquido 400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data de recebimento. de 
acordo com resolução 263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1 kg) - o 
produto não deve ter cheiro azedo, nem 
manchas escuras(mofo). deve estar solta e seca 

6 na embalagem. de acordo com as exigências da 
KG 1 13.000 3 39000 3115 .:>1 1 .:5 \22860,,0 D vigilância sanitaria. conter data de fabricação e 

apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses estampada na embalagem a partir do 
recebimento. 

FEIJÃO CARIOQUINHA OU PRETO TIPO 01, 
EXTRA LIMPO (Pacote com 1 kg) - O produto 
deve estar em embalagem sem pelfurações. 
Isento de impurezas, insetos, não conter em seu 

41-3~'°'. 7 interior mofo, misturas de grãos novos com da KG 2 13.000 3 78000 ~, 15 12-.r.3ô safra anterior. Não devem estar esbranquiçados, 
murchos e sem brilho. Conter data de fabricação 
e apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir do recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA SI SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido 
fálico, ferro e vitamina A. A embalagem deve ser 

8 
selada, resistente e contendo informação 

PCT 6 13.000 3 234000 1 ,4.:3 <l 1b~ 34¾6q@ nutricional. Apresentar prazo de validade de no 
mínimo 1 ano a partir da data do recebimento. 

/n ..:; .,,,, o oô tn 3: "O 

~ "o> 



9 

MACARRÃO PARA ESPAGUETE COM OVOS 
DO TIPO LONGO: o produto deve estar de 
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) 
e Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, 
ANYl~6,..JDgrnd_ientes: farinha de arroz ou milho, 
sem ovos, sem colesterol e sem glúten. 
Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Embalagem primária: saco 
plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo 
box, atóxica, resistente, rotulado de acordo com 
a legislação vigente, pesando 500 gramas. Na 
data de entrega o produto deve dispor de no 
minimo 06 meses de validade. 

MARGARINA 500g COM SAL: óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, água, sal, leite 

desnatado reconstituido, vitamina a (1.500 

u.i/1 OOg), estabilizantes: mono e digliceridas de 

ácidos graxos, lecitina de soja e esteres de 

poliglicerol de ácidos graxos, consevador 

sorbato de potássio, acidulanter ácido lático, bht 

e ácido cítrico e corante natural de urucum e 

PCT 

10 curcuma. não contém glútem. conter a POTE 

informação para alérgicos que contém derivados 

de soja e leite. a embalagem deverá conter 

extermamente os dados de identificação e 

procedencia, informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

numero do registro. o produto devera apresentar 

validade minima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entreaa na unidade reauisitante. 

2 

1 

13.000 3 

13.000 3 

78000 

39000 

/ 
'.} 
o 
1J 

~ 



MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA (TIPO 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA 
- Pacote c/ 500g) - Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de 
rotulagem, contendo informações dos 

11 ingredientes, composição nutricionaL O produto -
deve ser a base de farinha de trigo com glúten. 
Deve estar inteiro e firme. Apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da data 
do recebimento. De acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 

ÓLEO DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O produto 
referido deve ser a base de soja_ Sua 
embalagem não deve se apresentar amassada, 

12 enferrujada e/ou estufada_ O produto deve ser 
transparente com cheiro e gosto próprio. 
Apresentar prazo de validade de no minimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1 kg) - O 
produto referido deve ser a base de cloreto de 

13 sódio e iodeto de potássio. Deve estar seco e 
solto na embalagem, não apresentando aspecto 
úmido. 
SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL-
embalagem com sistema abre fácil (EXCETO 
BOCA TORTA E FAVELHA- Lata de 1259)- O 
produto referido deve ser elaborado com 
sardinhas íntegras ao proprio suco em oléo 
comestível, descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de nadadeiras. O Produto 
deverá ser cozido, ter por cobertura óleo 

14 comestível puro e no máximo apresentar 2% de 
saL Não deve apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e estufada ou conter 
perfurações_ Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de 
no mínimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

TOTAL 

- - --
PCT 1 

UNID 1 

KG 1 

LATA 2 

' 

-- -- -- -- -
13.000 3 

13_000 3 

13.000 3 

13.000 3 

12a ,812-68 •/0001-78 1 

80M SUCESSO COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

ll FRANCISCO DUARTE GUIMARÃES, lt' 01 • TEAAE0 
CAJAZEIRAS VIII· CEP: 41.338-240 1 

(_ SALVADO~· BA __., 

39000 2.,:::'.>~ Z 15'3 \ 1 G 61opC 

39000 4 /1:::S :4,Ái:í ,~ e, 55op 

39000 o 1".1-3 o,~ei 30~10,co 

-· . 

78000 3,15 '-130 
i'.,-'Í ~':1'tc01â 

,i~ ~ "1) 1 ~==: 
~ ~)> 

~o.,z__ f:.R5;3::l5:Jia 



a~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

,.;;a_~Yf. 
-·- CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
28,812,689/0001-78 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
0611012017 

NOME EMPRESARIAL 
BOM SUCESSO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 

L.

T-lr_u_'º_ºº_es_,_'ª_e_,e_c_,M_E_N_TO_(N_O_M_E_DE_e_AN_TA_S_IA_) _______________________ J I PMOERTE MERCADO DO PONTO . 

CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.12-1-00. Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios· minimercados, 
mercearias e armazéns 

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
47,51-2-01 .. Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos o equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 .. Comércio varejista de móveis 
47,55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e bariho 
47.61 ·0-03 • Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47,63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-99 • Com~rcio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R FRANCISCO DUARTE GUIMARAES 

1 
1 ~~MERO 

1 

1 COMPLEMENTO 
TERREO 

1 

1 
CEP 1 1 BAIRRO/DISTRITO 
41.338-240 CAJAZElRAS VIII ~------~ 1 

1 MUNICIPIO 

1 ~ SALVADOR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MERCADO,LICITACOES@GMAILCOM 

1 

1 TELEFONE 
: (75) 9971-3113/ (75) 3421-7802 

1 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ......... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇA~ CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL ............ 

1 

1 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1,863, de 27 de dezembro de 2018, 

Emitido no dia 26/03/2020 às 11 :40:48 (data e hora de Brasília), 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/10/2017 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL . ............ 

Página: 1/1 

PMA 
FLSNº 
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ITENS DESCRIÇÃO 

2 

3 

4 

AÇÚCAR CRISTAL - (pacote de 1 kg) - O 
produto deve apresentar cor branca, clara; deve 

estar solto e seco no pacote. Sua embalagem 
não deve apresentar perfurações, De acordo 

com as exigências da Vigilância Sanitária. 

Apresentar data de fabricação na embalagem e 

prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir 

da data de recebimento. 

ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO 
INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, TIPO 01 
{pacote de 1 kg) - Produto deve ser classe: 
longo, fino, tipo 1, integral. Grão perfeitos, secos 
e maduros. Não deve apresentar manchas 
escuras, brancas, avermelhadas e/ou 
esverdeadas. Sua embalagem não deve 
apresentar perfurações. Apresentar data de 
fabricação na embalagem e prazo de validade 
de no mínimo 06 meses a partir da data de 
recebimento. 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café puro torrado 
e moído, empacotado automaticamente e que 
apresente o selo de pureza da abic com 
fabricação máxina de 30 dias. de acordo com a 
resolução da anvisa 277 de 2005. 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - o 
produto deve estar seco e solto na embalagem, 
apresentar teor de proteína mínima de 26%. não 
deve apresentar cor alaranjada ou amarelo forte, 
manchas escuras ou esverdeadas (mofo), nem 
ser do tipo modificado ,nem composto lácteo. 
estar de acordo com as exigências da vigilância 
sanitária e apresentar prazo de validade de no 
mínimo 06 meses a partir da data do 
recebimento. 

UF QUANT.ITENS/CESTA Nº ALUNOS CESTA/ALUNOS QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ,/CESTA PREÇO TOTAL 

KG 2 13.000 3 78000 

KG 2 13.000 3 78000 J/l,rl 5 ,G '-1 J19.CJGo,co 
' 

PCT 2 13.000 3 78000 ?,g,:S <;;' $O ,:/.:S 3. sa,, a, 

KG 1 13.000 3 39000 5,05 5, o.S 1 q G .qso,cc 

~ 

r; n, .,;-••·,4 q4 ,, "O 4~ 1 -= .,,,,11--• ... '-o ;:.J lii == 
CRUZECERQUEIRALTDA·ME ._ \ I ~ f\-:l ~> 
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BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 
400g) - biscoito salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream-cracker, contendo: 
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 

5 fálico, gordura_ y~getal, 0% de gorduras trans. 
dupla embalagem, pacotes embalados 01 a 01, 
peso liquido 4009, com identificação do pr6duto, 
marca do fabricante e prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data de recebime_nto. de 
acordo com resolução 263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1 kg) - o 
produto não deve ter cheiro azedo, nem 
manchas escuras(mofo). deve- estar solta e seca 

6 na embalagem. de acordo com as exigências da 
vigilância sanitaria. conter data de fabricação e 
apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses estampada na embalagem a partir do 
recebimento. 

FEIJÃO CARIOQUINHA OU PRETO TIPO 01, 
EXTRA LIMPO (Pacote com 1 kg) - O produto 
deve estar em embalagem sem perfurações. 
Isento de impurezas, insetos, não conter em seu 

7 interior mofo, misturas de grãos novos com da 
safra anterior. Não devem estar esbranquiçados, 
murchos e sem brilho. Conter data de fabricação 
e apresentar prazo de validade de no mínimo 06 
meses a partir do recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA SI SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido 
fálico, ferro e vitamina A. A embalagem deve ser 

8 
selada, resistente e contendo informação 
nutricional. Apresentar prazo de validade de no 
mínimo 1 ano a partir da data do recebimento. 

-PCT- 1 

KG 1 

KG 2 

PCT 6 

13.000 3 

13.000 3 

13.000 3 

13.000 3 

11.807.223/0001 ·81 
CRUZ E CERQUEIRA LTDA • 

39000 3' 1.9 ?> e 1 !J 1.:1. 4, lt 10,w 

39000 3,~ 3 1 ;;tO 1:24.900,(X 

78000 G, r'il (a, 3C lirJ.o"-o,a 

234000 J ,GS .Lo,ll-i 3C/5,t..rGo,cc 



9 

MACARRÃO PARA ESPAGUETE COM OVOS 
DO TIPO LONGO: o produto deve estar de 
acordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) 
e Portaria n' 29 de 13 de janeiro de 1998, 
ANVISA. Ingredientes: farinha de arroz ou milho, 
sem ovos, sem colesterol e sem glúten. 
Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Embalagem primária: saco 
plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo 
box, atóxica, resistente, rotulado de acordo com 
a legislação vigente, pesando 500 gramas. Na 
data de entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 06 meses de validade. 

MARGARINA 500g COM SAL: óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, água, sal, leite 

desnatado reconstituído, vitamina a (1.500 

u.i/1 OOg), estabilizantes: mono e digliceridas de 

ácidos graxos, lecitina de soja e esteres de 

poliglicerol de ácidos graxos, consevador 

sorbato de potássio, acidulanter ácido lático, bht 

e ácido cítrico e corante natural de urucum e 

PCT 

10 curcuma. não contém glútem. conter a POTE 

informação para alérgicos que contém derivados 

de soja e leite. a embalagem deverá conter 

extermamente os dados de identificação e 

procedencia, informação nutricional, numero do 

lote, data de validade, quantidade do produto e 

numero do registro. o produto devera apresentar 

validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 

data de entreaa na unidade reauisitante. 

2 

1 

13.000 3 

13.000 3 

11.807.223/0001,81 
CRUZ E CERQUEIRA LTDA ,ME 

78000 ,, 19 

39000 3,9~ ) ss. e;, 10,00 



MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA (TIPO 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA 
• Pacote e/ 500g) - Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de 
rotulagem, ___ contendo informações dos _ 

11 ingredientes, composição nutricional. O produto PCT 
deve ser a base de farinha de trigo com glúten. 
Deve estar inteiro e firme. Apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da data 
do recebimento. De acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 

ÓLEO DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O produto 
referido deve ser a base de soja. Sua 
embalagem não deve se apresentar amassada, 

12 enferrujada e/ou estufada. O produto deve ser UNID 
transparente com cheiro e gosto próprio. 
Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1kg) -O 
produto referido deve ser a base de cloreto de 

13 sódio e iodeto de potássio. Deve estar seco e KG 
solto na embalagem, não apresentando aspecto 
úmido. 
SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL-
embalagem com sistema abre fácil (EXCETO 
BOCA TORTA E FAVELHA - Lata de 125g) • O 
produto referido deve ser elaborado com 
sardinhas íntegras ao proprio suco em oléo 
comestível, descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de nadadeiras. O Produto 
deverá ser cozido, ter por cobertura óleo 

14 comestível puro e no máximo apresentar 2% de LATA 
sal. Não deve apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e estufada ou conter 
perfurações. Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de 
no mínimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

TOTAL 

1 13.000 

1 13.000 

1 13.000 

2 13.000 

3 39000 

3 39000 /...i , 5 ~ 

3 39000 O r"t-9 

3 78000 

1.ou1 ... a~,vvv, •01 

CRUZECERQUEIRALTDA,ME _,_ 
' 

~ 

' 

- --1----

1 J,,:). '!50 ,o:J 

/.i,S3 ír-!J.o/0,o:; 

0,1-3 30-~10,00 
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA OE ABERTURA 

11.807.223/0001-81 12/04/2010 
MATRIZ 1 

CADASTRAL 

: 
1 NOME EMPRESARIAL ' 
: CRUZ E CERQUEIRA LTDA 

1 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

1 

1 ~o;re 
1 

ATACADAO DA CENTRAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios om geral 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

46,354-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente 
46,69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormentei partos e peças 
47,23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47,29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
10.91-1-02 • Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 

1 47.21-1-02 • Padaria e confeitaria com predominância de revenda 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
: AV LOURIVAL BATISTA 

1 

1 ~ÚMERO 

1 

1 COMPLEMENTO 
BOX 01 03 E 04 

1 

: 48,005-450 
1 CEP 

1 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

1 

1 MUNICIPJO 
ALAGOINHAS 

1 ~ A 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 

1 TELEFONE 
LN.AT@GRUPOCESTAO,COM.BR : (75) 3422-0165 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
••••• 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 

J MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃO ESPECIAL 
•••••••• 

1 

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

Emitido no dia 26/03/2020 às 11:41:19 (data e hora de Brasília). 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

24/01/2019 

1 

1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 
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ÃNE>fO PARA FORNECIMENTO DE GÊNERÓS~.A1JMENTICl0S/ CESTA BÁSICA PARA ôs ALUNOS DA REDÉ IIÍIUNlciPAL DE-
:; : . ' ,, . '. 'ENSINO DE.ALAGo'INHAS,: - ' ': ; ' ' ; ; ' 

' 

ITENS DESCRIÇÃO UF QUANT.ITENS/CESTA NºALUNOS CESTA/ALUNOS QUANT. PREÇOUNIT. PREÇ./CESTA PREÇO TOTAL 
AÇUCAR- CRISTAL - (pacote de 1 kg) - o -- -- -- -
produto deve apresentar cor branca, clara; deve 
estar solto e seco no pacote. Sua embalagem 

1 
não deve apresentar perfurações. De acordo 

KG 2 13.000 3 78000 2,00 4,00 156.000,00 com as exigências da Vigilância Sanitária. 
Apresentar data de fabricação na embalagem e 

prazo de validade de no mínimo 1 ano a partir 
da data de recebimento. 
ARROZ subgrupo parboilizado integral, 
classe longo 
fino, tipo 1 (pacote de 1 kg) - Produto deve ser 
classe: longo,fino, tipo 1, integral. Grão 
perfeitos, secos e maduros. Não deve 

2 apresentar manchas escuras, brancas, KG 2 13.000 3 78000 2.43 4,86 189.540,00 
avermelhadas e/ou esverdeadas. Sua 
embalagem não deve apresentar perfurações. 
Apresentar data de fabricação na embalagem e 
prazo de validade de no mínimo 06 meses a 
partir da data de recebimento. 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café puro 
torrado e moído, empacotado automaticamente 

3 e que apresente o selo de pureza da ablc com PCT 2 13.000 
fabricação máxina de 30 dias. de acordo com a 

3 78000 2,59 5,18 202.020,00 

resolução da anvísa 277 de 2005. 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 g) - o 
produto deve estar seco e solto na embalagem, 
apresentar teor de proteína mínima de 26%. não 

~ deve apresentar cor alaranjada ou amarelo 
L>J ;ri "IJ 4 forte, manchas escuras ou esverdeadas (mofo), 

pct 1 13.000 3 39000 4,19 4,19 163.410,00 1~ ~ U>S: 1 nem ser do tipo modificado ,nem composto 

~ ~)> lácteo. estar de acordo com as exigências da 
vigilância sanitária e apresentar prezo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da 

._s:.,0001 ~' 
"j' data do recebimento. 

~- -roA 4 • OÀ 
c~Miii~L PINTO 0~ e ·.-_. ..0 3s 

RUA~~ s~ ºº 1 tra~-~ --.44.25 ••• 
centro - · \, 
~ -~ 

' 



BISCOITO CREAM CRACKER (pacote com 
400g) - biscoito salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream~cracker, contendo: 
farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido 
fálico, gordura vegetal, 0% de gorduras trans. 

- - -----5 dupla embalagem, pacotes embalados 01 a 01, per· 1 13.000 3 39000 2,40 2,40 93.600,00 
peso líquido 400g, com identificação do produto, 
marca do fabricante e prazo de validade mínimo 
de 06 meses a partir da data de recebimento. 
de acordo com resolução 263 de 2005 da 
anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 1kg) - o 
produto não deve ter cheiro azedo, nem 
manchas escuras(mofo). deve estar solta e 

6 
seca na embalagem. de acordo com as KG 1 13.000 3 39000 2,20 2,20 85.800,00 exigências da vigilância sanitaria. conter data de 
fabricação e apresentar prazo de validade de no 
mínimo 06 meses estampada na embalagem a 
partir do recebimento. 

FEIJAO CARIOQUINHA ou PRETO TIPO 01, 
EXTRA LIMPO (Pacote com 1 kg) - O produto 
deve estar em embalagem sem perfurações. 
Isento de impurezas, Insetos, não conter em 

7 
seu interior mofo, misturas de grãos novos com 
da safra anterior. Não devem estar KG 2 13.000 3 78000 5,29 10,58 412.620,00 

esbranquiçados, murchos e sem brilho. Conter 
data de fabricação e apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir do 
recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA SI SAL 
(Embalagem de 500g), enriquecida com ácido 

º\ ~ 
fálico, ferro e vitamina A. A embalagem deve 

-'ii ~t;3:1 8 
ser selada1 resistente e contendo informação 

PCT 6 13.000 3 234000 1,12 6,72 262.080,00 nutricional. Apresentar prazo de validade de no ((\ -ã l> 
mínimo 1 ano a partir da data do recebimento. < 

1 



MACARRÃO PARA ESPAGUETE COMUM DO 
TIPO LONGO: o produto deve estar de acordo 
com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.846/78) e 
Portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, 
ANVISA. Ingredientes: farinha da arroz ou milho 
sem ovos, sem colesterol e sem glúten. 

• 

9 Características: cor, odor, sabor e textura 
característica. Embalagem primária: saco 
plástico, hermeticamente selado, ou caixa tipo 
box, atóxica, resistente, rotulado de acordo com 
a legislação vigente, pesando 500 gramas. Na 
data de entrega o produto deve dispor de no 

10 

mínimo 06 meses de validade. 

MARGARINA 500g COM SAL : óleos vegetais 
líquidos e interesterificados, água, sal, leite 
desnatado reconstituído, vitamina a (1.500 
u.i/100g), estabilizantes: mono e digliceridas de 
ácidos graxos, lecitina de soja e estares de 
poliglicerol de ácidos graxos, consevado 
sorbato de potássio, acidulanter ácido lático, bh 
e ácido cítrico e corante natural de urucum e 

r 
t 

curcuma. não contém glútem, conter a 
informação para alérgicos que contém 
derivados de soja e leite. a embalagem devera 
conter extermamente os dados de identificação 
e procedencia, informação nutricional, numero 
do lote, data de validade, quantidade do produto 

e numero do registro. o produto devera 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega na unidade 

.___ _ _,requisitante. 

-- -· 

PCT 

POTE 

- - -

2 13.000 3 78000 

1 13.000 3 39000 

1,50 

3.49 

3,00 

3,49 

'10.854. 
COMERCIAL PIH 

RUA DAMA 
centro • ep:, 
i= 

-- -

117.000,00 

136.110,00 

~ \)J .,,., o ro .si ln :!l: 1 
} ~)> 

"-.. 

-



<' 

MASSA DE SEMOLA PARA SOPA (TIPO 
ARGOLINHA, PADRE NOSSO OU AVE MARIA 
- Pacote c/ 500g) - Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com dizeres de 
rotulagem, c_c,otendo informações dos 

11 ingredientes, composição nutricional. O produto 
deve ser a base de farinha de trigo com glúten. 
Deve estar inteiro e firme. Apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a partir da 
data do recebimento. De acordo com a RDC 
263 de 2005 da Anvisa. 

OLEO DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O produto 
referido deve ser a base de soja. Sua 
embalagem não deve se apresentar amassada, 

12 enferrujada e/ou estufada. O produto deve ser 
transparente com cheiro e gosto próprio. 
Apresentar prazo de validade de no mínimo 1 
ano a partir da data do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1 kg) - O 
produto referido deve ser a base de cloreto de 

13 sódio e iodeto de potássio. Deve estar seco e 
solto na embalagem, não apresentando aspecto 
úmido. 
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL-
embalagem com sistema abre fácil (EXCETO 
BOCA TORTA E FAVELHA- Lata de 125g) · O 
produto referido deve ser elaborado com 
sardinhas íntegras ao proprio suco em oléo 
comestível, descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de nadadeiras. O Produto 
deverá cozido, ter cobertura óleo ser por 

14 comestível puro e no máximo apresentar 2% de 
sal. Não deve apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e estufada ou conter 
perfurações. Apresentar data de fabricação e 
prazo de validade estampada na embalagem de 
no mínimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

TOTAL 

- - -
PCT 1 13.000 3 39000 2,45 

UNID 1 13.000 3 39000 3,89 

KG 1 13.000 3 39000 0,59 

LATA 2 13.000 3 78000 2,69 

7,17 

----- --
2,45 95.550,00 

3,89 151.710,00 

0,59 23.010,00 

~ - ..,,.,, 
º· ~ 'én ;!: -o 

209.8~0 
:a;~ 5,38 

/ ~ 
58,93 2.298.270,0:::'. -

-03' oo· 
'10.854.14~~~RQUEIAALiOA 
COMERCIAL PINT~gABEIRA, Nº35 

RUA DA NIA 2ss.ooo , ,rara - BAJ . 
,centro~ Cep:44- _ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.854.145/0001-03 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 21/05/2009 

NOME EMPRESARIAL 

COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

COMERCIAL PINTO 

C DIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas :mtoriormente 

PORTE 

DEMAIS 

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas o equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 

i CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURJDICA 

206-2 .. Sociedade Empresária Limitada 

1 LOGRADOURO 
R MANGABEIRA 

1 CEP 
44.255-000 

1 BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ln.at@grupocestao.com.br 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

•**""' 

1 SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 

SITUAÇÃO ESPECIAL .. ,.,.,.,.,.,.,. 

' 

NÚMERO 

35 

1 MUNICIPIO 
IRARA 

TELEFONE 

1 COMPLEMENTO 
*****"* 

~ 
~ 

(15) 3247-2307/ (75) 3247-2307 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

21/05/2009 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ,.,..,.,. ..... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
1 

Emitido no dia 27/03/2020 às 15:43:16 (data e hora d0 Brzsilia). Página: 1/1 



~; PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
DIVI ) DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

REQL':~·~;o ê SEMAD- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PROL,~vvO 2964/2020 
u MAPA DE APURAÇÃO SECRET/ORGÃO SEDUC 

QTD. ATACADAOSA ACP COMERCIO DE BOM SUCESSO COMERCIAL 
CRUZ E CERQUEIRA L TOA COMERCIAL PINTO DE NOME .. CESTA/ ALIMENTOS L TOA DE ALIMENTOS LTDA CERQUEIRA LTDA "'" PADRONIZADO/DESCRIÇÃO 

UNO ITENS/ 
ALUNOS ALUNOS 

CESTA VLR. VLRJ VLR. VLR. VLRJ VLR. VLR. VLR. VLR. VLRJ VLR. VLR. VLRJ VLR. -- - UNIT - CESTA TOTAL UNlT CESTA TOTAL UNIT 
IJ!.RlCESTA 

TOTAL UNIT CESTA TOTAL UNIT CESTA- -rorAt.:- ---
AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA OS ALUNOS 

MATRICULADOS NAS 
ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL OE ENSINO. 
AÇÚCAR CRISTAL • (pacote 

de 1 kg) - O produto deve 

apresentar cor branca, clara; 

deve estar solto e seco no 
pacote. Sua embalagem não 

deve apresentar perfurações. 

1 De acordo com as exigências KG 2 13.000 3 2,19 4,38 170820,00 2,21 4,42 172380,00 2,25 4,50 175500,00 2,29 4,58 178620,00 2,00 4,00 156000,00 
da Vigilância Sanitária. 

Apresentar data de 
fabricação na embalagem e ' ~ .. , 
prazo de validade de no 
mínimo 1 ano a partir da data 

de recebimento. 
,-

ARROZ SUBGRUPO 
PARBOILIZADO INTEGRAL, 
CLASSE LONGO FINO, TIPO 

01 (pacote de 1 kg) - Produto 

deve ser classe: longo, fino, 
tipo 1, integral. Grão 

perfeitos, secos e maduros. 
Não deve apresentar 

2 manchas escuras, brancas, KG 2 13.000 3 2,65 5,30 206700,00 2,79 5,58 217620,00 2,79 5,58 217620,00 2,82 S,64 219960,00 2,43 4,86 189540,00 
avermelhadas e/ou 
esverdeadas. Sua embalagem 

não deve apresentar 
perfurações. Apresentar data 

de fabricação na embalagem 

/o e prazo de validade de no 
-.'ti mínimo 06 meses a partir da o 

Ç"' \;; 3: l data de recebimento. 'tl 
'1\ (-.) "a)> ,< 

' ~ Q 
\ 



CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - 1 

café puro torrado e moido, 
empacotado 

automaticamente e que 

3 apresente o selo de pureza PCT 2 13.000 3 3,19 6,38 248820,00 2,99 5,98 233220,00 3,19 6,38 248820,00 3,25 6,50 253500,00 2,59 5,18 202020,00 
da abic com fabricação 
máxina de 30 dias. de acordo 
com a resolução da anvisa 

- 277 de 2005;- - - --- - - ------ ---

LEITE EM PÓ INTEGRAL 
(pacote 200 g) - o produto 

deve estar seco e solto na 
embalagem, apresentar teor 

de proteína mínima de 26%. 
não deve apresentar cor 

alaranjada ou amarelo forte, 
manchas escuras ou 

4 esverdeadas (mofo), nem ser KG 1 13.000 3 3,19 3,19 124410,00 4,99 4,99 194610,00 4,89 4,89 190710,00 5,05 5,05 196950,00 4,19 4,19 163410,00 
do tipo modificado ,nem 
composto lácteo. estar de 
acordo com as exigências da 
vigilância sanitária e 
apresentar prazo de validade ' 
de no mínimo 06 meses a 
partir da data do 
recebimento. 

BISCOITO CREAM CRACKER 
(pacote com 400g) - biscoito 
salgado, apresentação 
quadrada, sabor cream-
cracker, contendo: farinha de 
trigo, enriquecida com ferro 
e ácido fólico, gordura 
vegetal, 0% de gorduras 

5 
trans. dupla embalagem, 
pacotes embalados 01 a 01, 

PCT 1 13.000 3 2,45 2.45 95550,00 2,59 2,59 101010,00 2,98 2,98 116220,00 3,19 3,19 124410,00 2,40 2,40 93600,00 

peso líquido 400g, com 

identificação do produto, 

~~. marca do fabricante e prazo 
de validade mínimo de 06 r•> ..-
meses a partir da data de ·~ ;. 
recebimento. de acordo com '~ .. 
resolução 263 de 2005 da ,,~ anvisa. 

~ 

'--' 



.-' 
FARINHA MANDIOCA 
(pacote com 1kg) . o 
produto não deve ter cheiro 
azedo, nem manchas 
escuras(mofo). deve estar 
solta e seca na embalagem. 

6 de acordo com as exigências KG 1 13.000 3 2,69 2,69 104910,00 2,69 2,69 104910,00 3,15 3,15 122850,00 3,20 3,20 124800,00 2,20 2,20 85800,00 
- da·vigilância·sanitaria. conter . -

data de fabricação e 
apresentar prazo de validade 
de no mínimo 06 meses 
estampada na embalagem a 
partir do recebimento. 

FEIJÃO CARIOQUINHA ou 
PRETO TIPO 01, EXTRA 
LIMPO (Pacote com 1kg) - O 

produto deve estar em 
embalagem sem perfurações. 
Isento de impurezas, insetos, 
não conter em seu interior 

7 
mofo, misturas de grãos 

KG 2 13.000 novos com da safra anterior. 3 4,59 9,18 358020,00 5,99 11,98 467220,00 6,15 12,30 479700,00 6,18 12,36 482040,00 5,29 10,58 412620,00 ' 
Não devem estar 
esbranquiçados, murchos e 
sem brilho. Conter data de 

fabricação e apresentar 
prazo de validade de no 
mínimo 06 meses a partir do 
recebimento. 

FARINHA OE MILHO 
FLOCADA S/ SAL (Embalagem 
de 500g), enriquecida com 
ácido fálico, ferro e vitamina 

A. A embalagem deve ser 

8 selada, resistente e contendo PCT 6 
informação nutricional. 

13.000 3 0,99 5,94 231660,00 1,39 8,34 325260,00 1,49 8,94 348660,00 1,69 10,14 395460,00 1,12 6,72 262080,00 

Apresentar prazo de validade 
de no mínimo 1 ano a partir kF~ da data do recebimento. 

1 ·~ ~~ ~;;;. .. ~ 



1 

MACARRÃO PARA 
ESPAGUETE COM OVOS 00 

TIPO LONGO: o produto 

deve estar de acordo com a 
NTA 02 e 83 (Decreto 

12.846/78) e Portaria nº 29 
- de-13 de janeiro de 1998, - - - -- - ----

ANVISA. Ingredientes: farinha 
de arroz ou milho, sem ovos, 
sem colesterol e sem glúten. 

9 
Características: cor, odor, 

PCT 2 13.000 sabor e textura característica. 3 1,39 2,78 108420,00 1,89 3,78 147420,00 1,79 3,58 139620,00 1,79 3,58 139620,00 1,50 3,00 117000,00 

Embalagem primária: saco 
plástico, hermeticamente 
selado, ou caixa tipo box, 
atóxica, resistente, rotulado 
de acordo com a legislação 
vigente, pesando 500 

gramas. Na data de entrega o 
produto deve dispor de no 
mínimo 06 meses de 
validade. 



MARGARINA SOOg COM SAL: ) 
óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, água, sal, 

leite desnatado 

reconstituido, vitamina a 
(1.500 u.i/lOOg), 

estabilizantes: mono e 
_ ~iglicerid~~á~~os graxos, - - - - - - - - --

lecitina de soja e esteres de 

poliglicerol de ácidos graxos, 

consevador sorbato de 
potássio, acidulanter ácido 

lático, bht e ácido cítrico e 

corante natural de urucum e 

curcuma. não contém 
10 

glútem. conter a informação 
POTE 1 13.000 3 3,89 3,89 151710,00 3,85 3,85 150150,00 3,89 3,89 151710,00 3,99 3,99 155610,00 3,49 3,49 136110,00 

para alérgicos que contém 

derivados de soja e leite. a 

embalagem deverá conter 

extermamente os dados de 

identificação e procedencia, 

informação nutricional, 

numero do lote, data de 
validade, quantidade do 
produto e numero do 
registro. o produto devera 

apresentar validade minima 

de 06 (seis) meses a partir da 

data de entrega na unidade 

requisitante. 



MASSA DE SÊMOLA PARA 1 
SOPA (TIPO ARGOLINHA, 

PADRE NOSSO ou AVE 
MARIA - Pacote e/ 500g) -
Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, 
isenta de sujidades, 
parasitas, Embalagem com 

- diz_gres _ e;!~ rotulagem, ---- -- --- - - - - - - -------
contendo informações dos 
ingredientes, composição 

11 nutricional. O produto deve PCT 1 13_000 3 2,29 2,29 89310,00 2,55 2,55 99450,00 2,99 2,99 116610,00 3,15 3,15 122850,00 2.45 2,45 95550,00 
ser a base de farinha de trigo 

com glúten. Deve estar 
inteiro e firme. Apresentar 
prazo de validade de no 

mínimo 06 meses a partir da 

data do recebimento. De 
acordo com a RDC 263 de 
2005 da Anvisa. 

ÓLEO DE SOJA (lata c/ 
900ml) - O produto referido 
deve ser a base de soja. Sua 

embalagem não deve se 
apresentar amassada, 
enferrujada e/ou estufada. O 

12 produto deve ser UNID 1 13.000 3 3,85 3,85 150150,00 4,05 4,05 157950,00 4,45 4,45 173550,00 4,59 4,59 179010,00 3,89 3,89 151710,00 transparente com cheiro e 

gosto próprio. Apresentar 
prazo de validade de no 

mínimo 1 ano a partir da data 

do recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem 

de 1kg) - O produto referido 

deve ser a base de cloreto de 

13 
sódio e iodeto de potássio. 

KG 1 
e solto na Deve estar seco 

13.000 3 0,69 0,69 26910,00 0,99 0,99 38610,00 0,79 0,79 30810,00 0,79 0,79 30810,00 0,59 0,59 23010,00 -
V embalagem, não 

f f•~ apresentando aspecto 

úmido. 

,, • ~)> 

' -



SARDINHA EM ÓLEO ~-''-
COMESTIVEL- embalagem \ 

com sistema abre fácil 
(EXCETO BOCA TORTA E 
FAVELHA - lata de 125g) - O 
produto referido deve ser 
elaborado com sardinhas 
integras ao proprio suco em 

- oléO-- - --- comestível, -- ~-- --- -- - - -- - -- - -----
descabeçadas, descamadas, 
evisceradas e livres de 
nadadeiras. o Produto 
deverá ser cozido, ter por 
cobertura óleo comestível 

14 puro e no máximo apresentar LATA 2 13.000 3 2,99 5,98 233220,00 3,10 6,20 241800,00 3,15 6,30 245700,00 3,19 6,38 248820,00 2,69 5,38 209820,00 

2% de sal. Não deve 
apresentar embalagem 
amassada, enferrujada e 
estufada ou conter 
perfurações. Apresentar data 
de fabricação e prazo de 
validade estampada na 
embalagem de no mínimo 1 
ano a partir da data do 
recebimento. 

VALOR TOTAL 58,99 2300610,00 67,99 2651610,00 70,72 2758080,00 73,14 2852460,00 ~~8,93~ ftµ981lô~Qq;;. 

MENOR VALOR APURADO R$ 2.298.270,00 

VALOR DO PROCESSO ,r_R$~itc: 2/Z_!!S'.270;0Õ'! 
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CONTRATO,SOCll\.L 
·~,u"·- •· - .. • 

J6SE CARLOS PINTO DE CERQUEIRA, brasiieiiro, i,atural de Ira.rã
B4, casado sob o regime· ·de COI!\U!)hão 17arcia:l de bens., ·n~:;icié!o 
em 61. 08 .. 196.8, empres;.riq, residente e doínicilfa·go ria Rúa• 
i.4ui'fs Cla.ras; n. º' 411, Centro, Ira:r;'â,' B?,h:i,à, CEP: .··H255-;000; 
p9rta9or .cía. ,Carteira ,de Ip.eátidad~ ~" 0 0699402_239'. ~xped'id."
p<j,la s.eéret.aria de Segurança· i:úbli.ca :ao Estádo .çfa ·l:11!-hia., CPF 
h. 6 87!);,lSÓ .. 815-00, e. JOÃO: DANIEL PINTO· DÉ. CERQUEI;RA, 
b~asi.}.(:;ii:Q, natural de :Í:ra~.á.-BA,, : '.solteiro, ·nas·cido· ·'·em 
22. 02 .19'.70, empre$;ário., resi(\ente e domiciliado. n;a Rua AJ.lan 

[ ' . ' ' ·_, 

I~a-;-dec}ç, h,. eo 9·9, Centro, Irará., Bah.l;a, ÇEP: .442_55-000, 
pi>rtador da. Carteira de Identidade ri, 0 0527954110, e:ii.pedidà 
piae;La Sec,;-etaria de Seguranç;i Púb)..icâ, elo Estado da. Bahia·,· CP!; 
n/.·• 569,2Q4,.5S5-04, por este, instrumento particúl~r e na 
melhor fo'rina .do direito, cons ti"tuein len tre si umà SOCIEDADE 
E~i>RESARIJ\. LIMITADA' qúe se :r~ge:rá :medi:~nt.;' as,, ',sei,Hntes 
c.láús11la,:i: 

A so.ciedáde gira.rã 
! .' •' •>, • <s 

P
1
INTO DE' ,CERQUEIRA 

Scntro, .tUagoinhas, 
f;oro dÇs.t.9-' ÇOmarca-, 
jjnstrumento. 

1 

PRIMEIRA --·-==~ 

s·c;,b a .denominação social .de " COMERCIAL 
ETDA", e terá ~édê na J?-\la, ·C·1 n·," 01, 
Bahia, C,EP: 4~0q$-450, ficando eleito o 
para qualquer a9ão fuhçla,dà !}O. presente, 

SEGUNDA 
:;--, •• - • _-:=;"",.....:..;~ 

o objeti.v:o. da sociedade -se.i:á o. 
Iriercadoriàs, com predominância' de 
1omércio atacadista .de 'bebidas·.' 

~comé±'Cio, 
~rodut~s. 

atac::adistq ,de 
a:ii:men tíci9s e 

o 

TERCEIRA =--· 
de R$ 15. o o.o:, 00 (Quinze I)lil reais) , 

mi.l). c9tas, de R$ ,1, 00 (hum real) 
subscr·ito !e integra.J..;i.z'êtdó, f.icando 
sóç:i;;QS: t 

' 

PINTO DE CERQUEIRA 
PINTO DE CERQUEIRA 

:COTAS:· 
9.000 
6. 000. 

15. oo·o., 

VALOR TOTAL: 
R$ 9 :009; 00 
R$ 6. 000, O.O 
R$ 15. 006, 00 



.. 
' 

1 

,· 

.. -~ ,~, 

)·" 
.! " i'. . 

~-'/ .continuar;:ão. / .,, ! 

··,;.,. 

1 

1 A: responsabi"lidade de cáda 
c'otas ,. porém todos 
i'ntegraliz.;.ção do. capital 
do ·Código Civil de 2002. 

.sócio· é resti:itl!- ao. valor.' de. suas. 
~esponcl~ l so"l•:i:dari:<WÍ".nté. · pela 
social, nos termos d.o ilfti:go l'. 0.52' 

'1 

QU,INT.A 

ÂS cotas d?L socieda.d~ S~o i.'.rtâívi-si:veiS. é não · P~deião ser 
1 - • cedidas ou trans_f</>:i:i_das sem- . p . ex~:i:esso consei:timénto :dqs f õs:ios, cabendo, em. ,igualdade de ,condiç,õe", , o: .qá,re'itc de 
preferênci,a aos sQcioS qlle - qlleir.am 1ã4gili'i;i-laS. 

SEXTA . 

: 
·b inicio das atividâdes será a. paitir .é:Í.à fia.ta·- do regi:"stro. 
deste instrumento na Jun.ta Come;-ciaf do Estado da_ Bahia, e o 

P.r?Zº dê 'dura9âo se:tá por tempo i-ndelerm_ina4o; ~- .,.. ... 

1 

1 
1 

! 
iA sociedade 

SÉTIMA 

' 
poderá ;ábrir f±liais, 

1 

depósi~oS e escri,tó'.rio~ CJJI. 
nacional I desde• que séjá do 

,qu'al'c:j:úor 

in'ter.ek.sa 

;exigência.$ iegais. 
OITAVA 

_s\1çursai.~ r agências., 
.parte dfl' tarri,tório. 
d,a me~ma .e - át~nda as 

1 i A administ;-áção da sociedade ficoãi;_a,: .11 cargo ap'fna's do sóc;i,<;) 
JO!';;) CARLOS PINTO DE CERQUEI!p\, ao q~al c;we·, a 
responsabilidade ou representa.çiã_o a,tiv_a e passiva da 
soç:ie<;lade, em juízo ou fora dele-, podendo pr,a.t4"car todos os 
aJ;os compr.eendidoS n·o. ob.jeto SOCislti sl;impre· rio, inter.esse da, 
soc~c~d'ade,. ficando. v,edadç, .o· ~so ~la, ·denomina:,~:ãQ ~ocial em 

negócios, e!' tr.anhos aos fi'. ns ':so.-º_,ia;-~ 1_; . _. 

,,:,6~tC~ C.ontinua .. , 

,fu7~7!:_-~):J~----

' 
·,"'. 

- ' - '.C ''e·~·~-~• 

' 
,_ 

, ' 

•• !::ri 



Co1tinuaçãa ... 
' ' 1 

PARÁGRAFO lJtUCO: Ficá f"acuitado ao,, administradd,:;, atuar, 
nÕ.tjtea~· pr.Oóu~adores-, ,par.a· :um · peric:,âó. i çiete~minadO._: 1que .n,uQ_ca 
:poderá excecfer .à úm ano' devendo o instrumenta. de ,pj:oc1,1ração 
e~~eciffcàr C?S atos a ser·e_m- ,l'r-?-t·i-ca~ps pe'lo's ,p~,ocu:raqO;e_S 
assim nomead.o.s. 

Ambas. os ,aóc-ios, far-~ },;ts a uma reti:4ada ,mensal, à- _tit1:_1,lO ·tj.8 
npfó-labo·r·e 1

·',, qu·e será fi~ado ,anuaJJmente d~ pl:'_évio a.éo;:cj9· 
_en,=.re os sócio~, o'.p~dç:cendo, .os'· limi.~es .est:.àb~_le'cidôs p~lo·. 
Legislação .do Imposto• de Rencla. 

' 

DECIMA_ 

i •. 
-A~ téirn\ino, c:í_e cada exerci cio sociál ,.i em ~1 de âeze;.i,ro, o 
.administrador prestará Contas Sustif-icad·as, - a~ sua 
~chninistra·çaó, procedendo à e-laboraÇào· do i~Ve'f!,tário·, do 
·b~ianço ·patrimonial e do O~lanço df resultado .econQrn~C~i';- ,,. 
cdbe.rid9 'ª"ºª -S6cias, r.ia ·p::-o:I?orç.io, .ç}e s"µ~s cot~s, os iucl:os_ ou, 
p~rdas apur.ados. 

,, 

i 
1 

DECIMA PRI~IAA 

,. 

Continua ... 

,, 
'' 
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<!:on t.inu~çã,o. 

1 
1 

1 
1 
1 

i 
1 
1 
1. 

.DECIMÀ· SEGUNDÁ 

A morte bu' retirada de qu'álquer um .dos sócios 1 ,nã".' imf1~_icará 
~m extín9ão -da ~ociedad~ ,. ·Po~ si e \se-us Suç;essores, 3Lss~em, 
~este ~tó> os c9t±s·tas, o oo}J1~romiss·o 'ir:t:'Gvocjável - .e 
~rretra tável de, na hipótese 4aegu~1jl.·,, ·tran~tefir~ . as 
respec_tiv"as c.9tas a terceiros· que ver)lam fo_rmalmente. aderir a 
todos os termos do presente Contra.to s·ocial, es-tendendo-se 
t~i a;_~poSição :~os proc~s~os ~uJes.sÇ>rios p'~rtil}.en:t,es. à 

·- . primeira .. hipótese. 

l 
1 
1 

1 
Os sócios. não poderão ce_dér ou ali~_nar por qúalqu'er, tí.t,uló 
~ua- respectiva cota ~ terceiros sem o prévi0' consentimento 

1 
~os- dem·ais ·SÕcios, fí·can_do asseg\i"r?;L~a a çS1:;.~~ 
~a .aquisis:ão, em ·igualdade de condi~ões, .e: n·a 
bqt_â·s q'ue póss,uíreITI-, obs~rv:~_nd._b 9 :::.~·çjú:;i~-tE;_~. 

a prefei;&nci_a 
propÓr<;õàO da,s 

' ' i 

rr - Os sócios 
1 . 
man-ifes·tal:'êm a 
!(trinta) dias; 

1 

,, 
devoiâ'o1 se-r Có'rt\üIJ.i.ca'qo~. por ~Só~i to· p_a;r_a 

respéi to da pref_e~iH1cia., no '.J?r~zo · de -' . . 

Se 
30 

~I 
bs 
1 
ser 1. 

- Findo o prazo par.a o e,c_ercício
1 

da preferêfl,ci:a ,_ sein ·que· 
sócios, se manife:;;tem OU' havenda !sob,;as, poderão as cota'! 
ce4id?S ·ou àlienadas a terceirci, º" 

1 
. 1 

DECIMA QUARTA 

f • • 1 

_o sacio que, por divergir de al teraçâo, :contratual delibe_rada 
1 
pelª. 111aioria•, des.ej·ar rei;.irar-~.ei da soc·~ecJ;a:d~, dE;!:Vê,)~á 
riotíficar os demais, por escrl.to, dom a:ntecedên6ía do:~-pr.azo 
!UÍnirno de 30 (trinta) d,ias., fif!do o iqi;a1 o silênci9 se:r;ã tidó 
~amo de·s:i,nte.re_sse. r 
: 1 

PARAGRAFO _ÚNI.CO: Caso, os• demais só~ios decig:am ,adqui_r.i.~, as 
éO~as do sÇ>cio ret.;ran t~-~ o,s h~vereÍ .deS·t·~ seiã.ó ·pag_o~·.;: ·_~ap(?,s, 
o levantamento do Balanço Geral da, ·sociedade, -ein ·12 (doze)1 
prest?-çôes: rn~nsa:i:S, iguãi's e ~u~e_ss';j .. V'~?', y~nc,etido.:..se a 
primeira· no prazo de, 30 (tri-nta), dia contados da data da 
retirada dó sócio. 

· Confi,nua·, .. 

PMA 
FLS Nº 
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,c··r . 1 ',l'·'·;,,J' ,· .' 
Coii.·tinual"!ão~ .. 
. 1 .,. 

1 
' 
1 i DECIMA QUIN'Í:A 

i 
·As 1 ,delil:ie:ra'?Õ§!S relativas... .i\ al'rov+çã6 das cor\J.a.s dos 
adijiinistraéiore·~, ,aµ,t_1!"nto/redução I ,do, capital, 
designâdlo/:desti tuição de âdmi:nisb:cadore.s, , ':modo· de 
re~uner~.Ção, ped.ido de concordat~., .d~S t-ribuição ?,e ·tuc·:C.9s, 
a1i:.era9~ .. o contratual e fus~.ó, ~í~ão ·e :-incorpor_à.c;:ãd!. e Õútr·o~ 
as;,untos relevantes par.a a sociedi:.dt, "e,;ão dofin.idas. ná, 
r;~~'4IJ.i.ã<:? de sócios. 

' . 
. PARAGRAF,O· .PRIMEIRO: A reuni.ão tjos sócios, será r~âl,'l,zada :- ·em 
qualque;r 'é!)opa, me:d1·Ein.te. oonv,ocação flô's 'ªtimi.nis.~radóre·s· :ou 

,sóbio. ,; r 
1 
1 PARÁGRAFO SEGUNDO: .11,s deliberaçõ,e.s. serão apr.qv'a.d,as, por · ( t . ..;es 

quartos) d,q capital ,só'ciãl., sa·lvo i ·no$ casos em que_ a· 

legislação· exigir, maior quorum. 

DEC·IMA ·SEXTA 

i Os sócios serão obi:igad0s· à rep,,s.{ção dos lµcro.s ., das 
qi\an tias ret,,iradas, a qualquer títul'<;> ainda ·que au.torízadás 
pelo contrato, quando tái.S lucros qu qu_9.ri'tía se distribuírem 

c6m prejuiz_os do capi·ta.l. 

DECIMÀ SÉTIMA! 
i 

. ·~ - - . . ..'I.... I""' 

1 
i 

Of3 .casos orri,~s-so·s neste instl;'UIQ.et.i,tci s·erào réso"lvidós· com 
ç,pservância dos precei t6S do. -Novo· CõP,ig9: .,Çi,.,il, a '·de· ·~ou;\:,;rc;>'s 
d;isposi:tivo:, legaís que 'lhes sejal)l• aplicáve±s. · 

J ~' po; assim es,;~:rem jus-~o_s e: coi:nb.inados,. assi,n~ O, 
presente in.,trumento em O~ ,( j:.rê,s ), 'ié,i

1
'as, para que '"i?toélu.,a· ,os: 

~feitos ·I·egais. 1 

' I' 
' 

. 1, ' 

Feira de; San~r5\S!•:\ ;L.8 /Mai?' [2009, 

í'~,i.: .~_ .. '\. ,'\. :.llJl:. {!_\ ,1. 1 .Lu.0·' 
i (OSE CÀRL S DE CERQIJEI 

1_,,.,' 

JOAO OE GERQUEIRA 
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS p 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
' JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes~. 

DECLARO ainda Jue, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345· 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedorla.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emltlda em 10/01/2020 14:32:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10º e seus§§ 1º e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para Informações mais detalhadas deste ato, acesse ó site h!1ps;//autdigital.azevedobastos.not.br e Informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 1 

Código do Consulta desta Declaração: 1145753 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 10101/2021 09:42:38 (hora local). 

'Código de Aute~tlcação Digital: 68690701191003520943-1 a 68690701191003520943-5 
2Leglslaçõos Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b 1 d734 f d94f057f2d69f e6bc05 b5656b23bf6f 4 50dc526916dc5a 1 cceadfd 5 c8173dc1 708 02a88cdd4a5d867 a9915f28fbc8c6 e099a 1 e98b8a5 55d 
72374880993a08807785b9eada1a98b13a820 

https://autdlgital .azevedo bastas .not. b r/ho me/com provante/68690701191 003520943 1/1 



JOAO DANIEL PINTO DE CERQUEIRA. nacionalidade BRASILEIRA, nascido e:r.-:2~.D2/1970, 
SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF nº 569.294.555-04, CARTEIRA DE IDEr•!TlDADE nº 
05295411 O, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residenté :eJ~miciliado 
na RUA ALLAN KARDEC, 99, CENTRO, IRARA, BA, CEP 44.255-000, BRASIL. 

JOSE CARLOS PINTO DE CERQUEIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascido e.."Í\ 01L08/1968, 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF/MF nº 879~15Õ.815-00, 
CARTEIRA DE IDENTIDADB nº 0699402239, órgão expedidor SECRETARTA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - BA, resi1ente e domiciliado.na RUA ÁGUAS CLARAS, 41 !, CENTRO, IRARA, BA, CEP 

44.255-000, BRASIL. • 

'-' Sócios da sociedade limitada de nome empresarial COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sob NIRE nº 29203302898, com sede R Mangabeira, 35 , Centro Irará, BA, CEP 44.255-000, 
devidamçnte inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 10.854.145/0001-03, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos tennos 
da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

! 
ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve encerrar as atividades da Jilial situada, A V LOURIVAL 
BA TIST ~. SN, BOX: 9; CENTRO, ALAGOlNHAS, CEP 48.005-450 BA, registrada na Junta Comercial· 
do Estado da Bahia sob NTRE nº 29900955001 e CNPJ nº I 0.854. !45/0002-94. 

: 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

'--' CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 

do contrato social permanece IRARA - BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas ein atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Resolvem por fim, os sócios de comum acordo, a mercê das alterações havidas nesta data, consolidar o 
contrato social da Sociedade Empresária, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO DO ·CONTRATO· SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 

COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 

JOAO DANIEL PlNTO DE 
1 

1 
Req:816qoooo49z426 

CNPJ n' 10.854.145/0001-03 
NIRE 29 2 0330289-8 
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-.. 

1 

:--- .. 
' :· 

CNPJ. n' 10,~54.145/0001-03 
NIRE 29. 2 0~30289-8 

1 ---- • 

• _· 1 . '·· ,. • • . . .. - ' .. -
SOLTEIRO:, EMPRESARIÔ; CPF/MF 11' 569.294.555~04, CÁRTEIRÀ 'DE' IDENJ:TJJ(\DE n'" 
052.9541_10ió~gão·expedid9r-·SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA:- BA, residentt e dóh1iciÍiado 
na RUA ALLÀN KARDEC,.519, CENTRO, IRARA, BA, CEP.44,255-000, BRASIL. 

JOSE CARLOS 'PINTO DE CERQUEIRA nacionalidade BRASILÊIRA, nascido e~-6iBJB/.1968, 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIÓ, CPF/MF ~º 8n.l:i0.815-00; 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0699402239, órgão expedidorSECRETARIA DE StÓÜRANÇA 
PÚBLICA sBA, résiderit~ e domiciliado ~á,RUÁ ÁGUAS CLARAS,-4H,CENTRO, IRARA, BA, CEP 
44.255-000iBRASIL. . 

' 1 . 
,, 1 . • ·- • 

Unicos sócfos·,dá sociedade empresáfia Hmitl!fla, sol, :a. denominação social âé COMERCIAL PINTO:· 
DE CERQUEIRA LTDA, registrada legalmente por contrato soei.ai devidamente arquivado nesta.Junta. 

·-...., Comercial ~o Estado d.a Bàhia, ,sob .NIRE. nº 29203302898, com sede R Mangabeira,. 35, Centro Iratá,' 
BA, CEP li4.255aOOO; devidamente inscrita no Cadastro Nacional de. Pessoa Jurldica/MF sob o .n~ 
l(i.854.145/0001-03. . . . 

' 
. . l 

Resolvem consolidar: 
l 
1 • 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A ·sociedade gira sob a denominação social de ÇOMERCIÀL PINTO tiE ( 
CERQUEIRA LTDA e tem sede na R Mangabeira,.35, Centrolrara, BA; CEP'44.255-000. 

• 1 

Parágr~fo IIÍ11ic? - Obs~_r~a?as· as disposições da Iegisl~ç~~-:apli~ável, a s.~º!~dade pod:rá abrir. filiais, 
sucursais, agências.e escr1tor10s em qualquer parte-do temtono nacional, a cnteno .. dos sóc.10s. : · 

1 

' 
• 1 É CLAUSULA SEGUNDA - O objetivo., da sociedade é a. exploração do ramo de: COM RCIO 

ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, 
COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA PANIFICAÇÃO Ê FRIOS 

1 

. 1 

46.91,5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral,.com predominância de produtos.alimentícios. 
46.35-4-03 - Comércio. átacadista de- bebidas com atividade de ·fracionamento e ,acondicionamento 

1 • ' 
associada .. 

- l • • • 

46.69-9-99. - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos nãQ. especificados anterionnente; 
partes e peças. ' 

CLÁUSULA TERCEIRA" O capi!al social é de R$ 100,000,00 (Cem Mil Reáis) divididos em 100;000 
(Cem Mil) quotas no valor nominal de R$ 1 ,00 (um real) ~ada uma, subscii!as e, integralizadas, em'moeda 
corr_ente do País pelos sócios;· a saber: 
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J 

' ' 

·••l'' 

t • .... ~~.~~ •• : 
~ 1 ' •• ' • • ' • ..: ~ •• ' 

b) Ç) Sé)cio: ,lOAg 'DANIEL PIN'.rO DE: C:Il:~QUE'QM. l detentor,, de R_$ 20:900,ob (Vi!l;(~ :M;!i Re i.9:Js)1-1.:1._ 
dividitlos em 20.000:{Vinie Mil) cotas. np valor,.riominal'.de R$', 1,00• (um' real) cada umá;-équivalente O pe.\i 

. 1 ' ' . ' . ~ - ......... . 

20% do capital so.cial;' ••• •. , 
........... ' 

.Parágrafo ú11ico-Nos tennos do art.1.052 élo Código·.CiviHL'einº:10.406/2002); a responsah;iidade de 

cada sócio é restrita ao v~lor de suas quotas, mas todos respônde~ solidariàmente pela inic@,ãlização do 

capita! social. 

i ' 
' 1 . ' ' ' ' ' -, ' . . 

.CLAJJSU:1.,A QUARTA · A sociedade hiiciou suas: atividades e~_2 l 
r • ' ' • " - .A 

duração é por tempo"indetenninado. . . - ! -
"' ' 

CLÁPSULA QUINTA . A socieda_de será ~dminist~ada. pelos sócios JOSE CARLOS PINTO DE· 
CER9UEIRA e JOÁO DANIEL PINTO _Dli; êERQ-qEIRA, conjunta· ou· sep~adamente, ·e a eles .. 

caberá a résponsabilidade ou reptesentàção· atiya e passiva,da sociedade, judiciàlce _extrajudicial, podendo 

pratiê~;-todos os; atos ·compreendidos no ·o6jet~ soei~!,' ~empre no interesse çla sociedade, ficando vedado, 

~ntretknto, o uso da denominação social em negócios estranhos aós fins sociàis. ' · 
1 . ' . ' : ':' 

1 
. , ! . . ' . . . . . . . 

CLAUSULA SEXTA'- Em suas deliberaç,ões, ·os. administradores .adotarão preferencialmente a fonna 

estab~lecido no, §'3º do art. 1.072 do CódigÓ _Civil (Lei n~ 10.406/2002), ou seja, ficam .dispensadas a 
reunião ou a, assemblé_ia, quando todos decidirem/por esçrito, sobre a :matéria que. seria objeto delas. · · 

1 . ' . ' -

' 1 ' . : '. . .. . ' :, '.,· . . 

CLÁ'fJSULA SÉTIMA -Os sóci,os terão direito.a uma retirada mensal a ti~lo d~ pro /abo;e, cujo ·valor 

:será livremente convencionada entre eles, de comum ,acordo. 
1 • 

1 
• 1 

CLAUSULA OITAVA- O exercício sociàl'.te"n'niriará em,31 :lle dezembr.o. de cada,ano;"quando serão 

levanlados o balanço patrimonial· ç o balanço de result!ldo, e,coriômico, e seiá efetuada a ~puração dos 
-resul\ados com observância das disposições legais áplicáveis. · ' · · ,,. · · · 

CLÁUSULA NONA - As quota~ são_iridivisive_is e não poderão'ser- cedidas 'ou transferiiÍas a terceiros 

sem o consentimento do outro sócio, a quem· fica assegurado, em igu~ldade ·de· condições e preço direito 

de preferência para a sua aquisição se postas à venda,:',f<lnnaiizarido, se ~ealizada· a cessã~ delas, a 

alteração contratual pertinente. ' · - · 

Parágrafo único ~ bs lucros 

proporção de ·sua·participação 

1 

1 
Rcq:r600000 

u prejuízos apurados serão distribtifcjós. 911 ·.suportadós pelos sócios na 
capital sócia!. · · 
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ALTERAÇÃO Nº 5 E CONSOLIDAÇÃO DO CO 

1 . ·COMERCIAL PINTO DE CE~_x:;;,;;:~;;:;;:,:;;:;:;;:==--====:=:=.:::::7-~~ -~ ..... .., 
CNPJ n?-10.854.l~S/000"1~03' 

NIR~ _2~ 2 Q330789,-8_ 
' ,;. ":' ... .. .. .. • • • 1 

CLÁUS:l]LA- DÉCIMA - O falecimento.de quaÍquer dos sócios não impliê'!rá êlissoiuçã(! i:J_aj(!i:iedade, 
que prosseguirá com os . sócios ,remanescentes, 4evendo· ser P'!go aos herdeiros ·do fa!eciciO:: o valor 
co'rrespondente-às suas quotas de capitàl e à sua participação· nos lucros· líquido. apurado~"àtê"(! data __ do 
fàlecimenlo; ~~diante leyan_tamento deb~lânçÔ e·~pecífico.para:ésse fim. -- • 
. ' - ' ---·--· . 

CLÁUSUI,,A DÉCIMA PRIMEIRA . .:_ Serão regidas pelas disposiçõ~s- do Código o Ç,iviJ: (Lei n~ 
l:Ó:406/2002), aplicáveis à matéria, tanto a rétirada de ,sóêio quanto -~ dissolução e ,a liquidação- da . . 
soéiedade. : 

\ 

' , 1 , .··, ' • 

CLAPSULA DECIMA SEGUNDi\, - O_s casos omissos- neste• ·çonírató serao -resolvidos: éotn 
V observância dos preceitos do Código Ci".il (Lei n°· 10.4Õ6/200i) e de outros "dispositivos Içgàis ap!Ícáv'eis: 

'' 

1 

CLÁÚSULA,DÉCIMA .TÊRCEIRA - Fica eléitq o foro, da Co_marca:de -Irara-Bi\,pa~a qualquer ação 
fuj1dada n~ste contrato, com ex~lus~o expressa âe qualquer outrq;por mais privilegiado que seja. . . 

:CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os àdmihistr'adores JOSE CARLÓS PINTO DE 'cERQUEuu'.~r 
_joÃO .. DÁ.N)EL PINTO riE CERQUEIRA,.jáA~alil!.Cadõs, declara~. sob _as ,pé!)aS ~a ·1er que ·não 
estão im-peclidós d_e exercererri a ·administração d_e ·sociedade, -11ein, por decorrência de lei esJ)ecial;: nem erri 

. vi_r\Ude d~ co_ndenàção nas hipótes~s _rnçncionadas np irr,t. -l:011, § •!º, do Código Civií (Lei nº 

I0A06/2002). 
1 
1 

E, por, estarem assim de justos e contratados, lavram este instntmento e!ll três vias-_de igual forma e teor, 
' 1 . 1 ' 

que: serão ~ssinadas pelos sócios. . 
1 

' 

.Req:81600000492426 

1 

IRARA - BA, :9 de junho de 20 I 6. 

JOSE CARL S PINTO DE CERQUEI 
CP!:: 879.l50.8 I 5-00 

,, 
..... JUNTA co~~Rc1À1.:qo ESTADO DA BAHIA ·,. 

:.:JP ._ CERTIFICO O REGISTRO Et,<: 12/07/2016 S9B,N , 975_78_79~ 
' JUCEB~_rotoco/o_ : 16/6?4573-1, 0!;_17/06/20.16: _:,O _ ('""""') __ ., : 

. . ' Mli;,•<¾w... ~' 
Empreéai2·9~2 OJ3'o2B9 ·a -· qf.!: .. (. - · ,, : ·. , 
~CIM. PINTO ·O_E CERQ~I_AA ·t.!OA- H~L\O,PqRTE:lA RAMO.S, , ·~ 

SECRETAR\O,GERAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

,

1 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS C'Q pe_ \, 
FUNDADO EM 1888 , • 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cava1canti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ..• 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo Identificado indivldualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na 
referida sequência: foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda Que, para garantir transparência e segurança Jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedorla.tjpb.Jus.br/selo-digital/ 

A autenticação diQital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTOA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

' Esta DECLARAÇÃO foi emiUda em 10/01/2020 17:18:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. ,1°, 10º e seus§§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para Informações' mais detalhadas deste ato, acesse o site .b!lps://autdigital.azevedobastos.not.br e Informe o Código de Consulta desta 
Dec/araçllo. ' 

' Código de Consulta desta Declaração: 671266 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10101/202115:06:12 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 68692701171123040953-1 a 68692701171123040953-4 
2Leglslações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verda1e, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734 fd94 !05 7f2d69f e6b c05b5656b23bf6f450d c526916dc5a 1 ccead 5f9fff c5bdae5a6acb 7 47! ab62b9f2a615 f28fbc8c6 e 09 9a 1 e98b8a555d72 
374b7eaab848c80860cc5c1d96db80a2fff 

~----- . ICP i· ,-. ..__.... . .__. __ am Brasil 
P~Citl da Rop;}tlllea ~ 

• •C:.UO,t_ . () 
llodkl.:a Prova.ória U..• 2.200-'2, : • 

'-=-'--="°:.:':e';::"':.:""="""'='":::""='::.:_.-.~ 
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16/01/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO CADASTRAL 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Cidadão, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua 
atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

I
NUMERQDE INSCRIÇ"O 
10.854.145/0001.(13 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

1 

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO! OAT .. DE .. BERlURA 
CADASTRAL 1211051200s 

I
NOME EMPRESAR!AI,, 

COMERCIAL J::lNTO DE CERQUEIRA LTDA 

1 

1 

10~_~_,M_"_,';;'_c_~_'_t."_i_/N_'~-~-'-'_'°_'_'º_"_'_º_'_"_'_"_'_'~ _____________________ _,I 1 ~~~~IS 1 

l

i COOIGO E DESCRIÇAO llA ATIVIU,WE ECONOMICA PRINCll'At. 
46.39-7.(11-Comõrclo atacadista de produtos 111Jmontic[05 em gorai 1 

1 

CuDIGO E DESCR....,.o 01.SATIVIO .. DES ECONUMIC"S SECUNOARlo\S 1 
46.35-4-99-Comõrclo atacadista de boblda1 n:r.o especificadas antorlormente 
46.69-9.99. Comórclo atacadista do outra, m6qulnaa e equlpamontoe não especificados antorlormente; partes o peçat 

1 

CuOIGo E DESCR..,..o DA NAl\JREZA JURIDICA 
206·2. Socittdado Emprusãrla Limitada 

1 

LOGRADOURO 

R MANGABEIRA 

1 
C~ 1 1 1 8AIR~01DISTRIT0 

c'-'c·'-'-'~-'---00'---,1:-___,_ e. c_E_N_T_R_o ________ _ 
' 

1 
ENDEREÇO ELETROlollCO 

ln.al@grupocestao.com.br 

1 ENTE FEDERATIVO RESPONsÃVEL (EfR) --· 

1 

1 

1 

1 

1 ~~MERO 

1 

1 CQMPLUléNTO ........ 
1 

1 MUNICiPIO 
IRARA 

1 ~ 
1 TÊLOFONE 
: (75) 3247-2307/ (75) 3247-2307 

1 

1 

1 
SITlPAÇÃDC,\llJl,STRAL I lllA1A0"51TUAÇAOCAOA5fR"L 
ATIVA 1 21105/2009 ~---~--------------------~ 1 

1 MOTIVQOE SITUAÇÃOC"OASTRAL 

1 SITUAÇÍOESPECIAL ........ 11 !i!!~!!!SITUAÇÁOESPECÍÁ( 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.B63, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/0112020 às 11:45:18 (data e hora de Brasllla). 

~ CONSULTAR QSA ~VOLTAR QIMPRIMIR 

A RFB agradece a sua visita. Para Informações sobre política de privacidade e uso, cikl~W.. 

~pmo para o CNPJ Consultas CNPJ 

Página: 111 
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BRASIL I Acesso à informação 

Certidão Internet 

Participe Serviços I Legislação 1 Canais 1 
c=7° PIHN• 

-~ ReceitaFéderal·8·' · .:.·~ 
• -~ (p)~ tr:::.~q ' . ;,i;.J 
17 ~ ; " ~.!.,27,u 11 't.J ,. é' 

!CERFIÔJ.i.b ·· . : . , • ... - " .... -r,• •••• ~~.. ~~~-,.,., 

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

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

Nome: COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 
CNPJ: 10.854.145/0001-03 

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 
lexigibilidade 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 fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

1 

2.'não constam inscrições em Divida 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 
negati~a. 

1 

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 
sujeitq 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 certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

1 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 16:58:19 do dia 05/02/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/08/2020. 
Código de controle da certidão: A02B.244B.7CBC.ODFE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~ Prep~rar p.ígi!la 
~ para 1mpressao 

servicos.receita.f azenda.gov.b r/Servicos/certidao/CN DCon juntai nter/EmiteCertida olntemet. asp?n i= 1 08541450001 03&pa ssagens=1 &t1po=1 1 /1 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Especial de Débitos Tributários 
(Positiva com efeito de Negativa) 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 • Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão Nº: 20200361570 

RAZÃO SOCIAL 

COJ\lt:RCIAL PINTO Dll C!lRQUJlJl{A LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

083,025.543 I0.854,145/0001-03 

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima 
identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à 

presente certidão Positiva o efeito de Negativa: 

Proccsso(s) AdminlstratiYo(s) Flscal(ls): IC.\1S 

225064.0096/19-0 • IniciaUCADASTRADO 

Esta certidão engloba os débitos referentes a lodos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na 
Divida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da 

' Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados. 
! 

Emitida em 02/02/2020, confonme Portaria n' 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

1 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

PAG-ldcl RdCenid.imF.~p~ciul.lJll 



Prefeitura Municipal de Irará 
Praça Pres. Tancredo Neves, 120 

Centro - Irará - BA CEP: 44255-000 

CNPJ: 13.626.205/0001-29 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Número: 000045/2020.E 

Nome/Razão Social: COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 

CPF/CNPJ: 10.854.145/0001-03 

Endereço: RUA DA MANGABEIRA, 35 

CENTRO IRARÁ· BA CEP: 44255-000 

pN\A 
FLSNº 

h~ 

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER 
APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS 
TRIBUTÁRIOS 00 CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICIPIO. 

1 

Observação: 

' *********************~************************************************************************************************************************ 

·····················~························································································································ 
****************************************************************************************************************************** 

,, a certidão foi emitida em --~2~7/~0~3~/2~0=2~0 __ com base no Código Tributário Municipal. 

Certidão válida até: 25/06/2020 

Esta certidão abrange somente o CPF/CNPJ acima identificado. 

Código de controle desta certidão: 7700004635910000008375090000045202003272 

li li li llll li l li li l l li li li li li l l l li li Ili 
Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua 
autenticidade na ,Internet, no endereço eletrônico: 
https://irara.saatr!.com.br, Contribuinte/Outros - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade 

Atenção: Qualqu~r rasura ou emenda invalidará este documento. 

1 Impresso em 27/03/2020 às 11 :26:24 



19/03/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

c__V,_o_i_ta_r _ _JI LI _i_m_p_ri_m_ir _ _, 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 10.854.145/0001-03 
Razão Social:COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 
Endereço: R MANGABEIRA 35 /CENTRO/ IRARA/ BA / 44255-000 

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

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:05/03/2020 a 03/04/2020 

Certificação Número: 2020030502152607316735 

Informação obtida em 19/03/2020 09:57:06 

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

https://consulta-crf.c3ixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

PMA 
FLSNº 

1/1 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 e e 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.854.145/0001-03 

Certidão nº: 1409492/2020 
Expedição: 16/01/2020, às 11:56:24 
Validade: 13/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
10. 854 .145/0001-03, 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 
antJriores à data da sua expedição. 

1 

No c'aso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
' a toâos 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, 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. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



06/03/2020 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

004201373 

CERTIDÃO ESTADUAL 

CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL· 1° GRAU 

CERTIDÃO N': 004201373 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela ·Internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrlrConferencla.do). 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos civeis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 06/03/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, portador do CNPJ: 10.854.145/0001-03, estabelecida na RUA 
MANGABEIRA 3511 CENTRO, CENTRO, CEP: 44255-000, Irara - BA. **'*"'-"'"'**"'-""*"'*•••••u•• ............... ***** 

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo perlodo de 20 
(vinte) anos. 

1 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 

Salvador, sexta-feira, 6 de março de 2020. 

1 

PE01DO N': 
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--~é!:~~FEITURA MUNICIPAL DA BARRA 
All;ii~Z . . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

. '.~~J~;:.,tr 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74) 3662-2101, Bar~a - Bahia • 
. ,~~--.. , 

:--,~\~i?l? ,: ~~~·-:_.:·?-: 
. 'l {;6j~1v· t\ t· ?,... 

}};~~/·:·';'~-,;: \-: . 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

::'{)f\ ·. 6' _Município d~ Barra, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o JiQ 
.(::i t· 1·· ". ' 

· ··.:·,' 13.880.703/0001-01, situada na AV 02 de Julho, nQ 70, Centro, Barra - BA atesta para 
·. ', .. ·:·ds ;de~idos fins que a empresa COMERCIAL PINTO- DE CERQUEIRA LTDA. CNPJ: 

"<'.,/:.·io.'ss.4_'145/0001-03, com sede à Rua da Mangabeira, 35c Centro- Irará - Ba, Inscrição 

. .<::°'i'.:;Í:Ú~~-1.!~I · .83.025.543, cumpriu o contrato nQ 062/2019. Fornecendo os gêneros 

· .·!{f¾J~li.ii'~D-\(c;ios abaixo- especificados em plenas co~dições de uso, com rapidez e 

E\',f:'i.{[êfiHêr{êiá, no período entre 11/02/2019 e 31/12/2019. 
:1::;l:1;::~<~:-·~-- -. 
··'.;.·'". .. -,-'-' e''''-'-.----------------------,-----.-----, . J •. ,_,'n,J ,• r 

: : ·.,<-,.'1· ITENS ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO . -, •., -, -. . . . 
·_-{f:1:· . . _,. ;_ ~i AÇUCAR - cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, 

'1:!:~~;f; i ,1' :;:' ~a cor. br_anca, isento de umidade. Embalagem de 1 kg 
.,fr.).;:: .. r · : em pol1et1leno. 
- i';,1:, ~ •• '. 

,:::;. ,'. Arroz, parabolizado, tipo. 1, longo, constituídos de grãos 
;''.~11 ·: 2 .· ·inteíros, com teor de umidade máxima 15%, Isento de 
::·\; sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1 kg. 

·?\: · Arroz Branco, TIPO 1, beneficiado, de procedência 
, 3 nacional, ser de safra corrente. Deve-se apresentar-se 

·, - isento de mofo, odores estranhos e de substâncias 
:;:- (, , nocivas. Embalados em pacotes de 1 kçi. 
\'.>(·! \:_:-,; ·t. farinha de mandioca, torrada, seca, fina, tipo 1, 
·;1}ii:.) ~: \ amarela, isenta de sujidades, acondicionada em saco 
:\};,' ::·. ;'.· ólástico transoarente. Embalaaerri contendo 1 Ka, 
'i}t~: "-.-:··; '. ·. Feijão carioca tipo 1, classe carioquinha, novo, 
/J:: ·· · ·· constituído de grãos inteiros e sadios com teor' de 
.:·, · ·· · · 5 . umidade máxima de15%, isento de material terroso, 

. .'.:/,:; .. ~.;_:,~'.:,. · , !~i~=I~~!: d:i~t~~~ de outras variedades e espécies, 

. - ·- Macarrão tipo espaguete vitaminado, cor amarela, 

UNID. 

KG 

KG 

KG 

KG 

KG 

:'·?-;,:. ·' ,:-;.:.) obtida pelo amassamento da farinha, de trigo especial, 
:.1,/:r '. ,: .. 6.:,.\ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de PCT 
)/;j,, · 1 · .. · corantes artificiais sujidades, parasitas, admitida 
\:C< · · ·:. ·. umidade máxima 13%, Embalaaem de 500a. 
[ ,:, : · : Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão· ser 

.;': · 7: · ,fabricados a partir de matérias primas sãs ~ limpas PCT 
· \·; .... · i1lentas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o 
, , .,. · ., mínimo 5000. 
'. ,:,:,,;.,, ... ; . ·" Leite em Pó integral. Contendo no mínimo 26% de 
,;i;'f~:: · .' ,,, ·i gorcJi.Jras, embalado em latas ôe folha de flandres ou 

PCT 

QUANT • 

20.000 

19.200 

3.000 

1.200 

2.500 

9.600 

9.600 

70.000 
:/f7:, :. : ;:\:,. ?lllmínio limpas, isentas de ferrugem não amassadas, 
NiY ·:'.··'~··· ;,_ resistentes, ou em pacotes plásticos aluminados, 

-;::_~, · · . · , .limpos não violados, resistentes, que garantam a 
~"'' :, . · · . Integridade do produto até o momento do consumo, 

ACARTÓ~;~~EV~Do~nr.9&_,:~~100;R!GlST;OCMLDASPfSS;,.,,,:.,.TUIWS~ ..... Q.g~.------------~---~---~ 
~ .. -C..:.Cí"u-~i-:..... ,u~~~2!~~:~=~~r~m~ 1-· 
kii,5'.~~~,..:•~'auten_tlcaçãõi91glffil~·;.~~'"'':;~,st.r.:re.;::~ • 
~~,Õ.-~~q~-~~~"),• .. ~'f\oê'."ve-,~,·.··52<1<i(;-[.F.f'~_-· úi._··,n~'i~&.-,p[~~>::~·--
,..,_.....,..:, ~.Y'ijl:1~~, .. :1]l~-•f'...., .. ""'ª"'.n°'.ll~~;l!~~~

1~,.._~l( 
~·~1~..,,'-*~--1.!ld~~!P'º~•""/lorid""!•lO oto,O,n:~ia.2.!.:,<fao~!c~ol~.~ ... ~~J\: 
,Cód!·.Au~oritlcaçffo:":66691'1:01201244000637~1;:Data:'::14/01/2020:12:~:2 

~tf~Zl)!!.1a~:is1~~~·.F)Sta1[~~~ ... ~i;:~!'1117StlsíP.6ríFGl{G~~i 
.~Ó~~~~"c~:·---~-'""),'..-:ya_lor~Tot~J...d!?~'?l'.~$~~~~~:::~~1?1r:.~~-Jt 
t:::r~L""'~~~!!>\.~~fl-º!..tªi'!!!2.tf~~t~gr11~111°1Js~~q~~~<lli 

... ..... _l!IHIII _____ _ 



r '"1~~r~rc 
•' -:;,.··. . 
O.:/:;·,"·:: ~ · .. LEITE LONGA VIDA • líquido integral pasteurizado, 

. ;._;:':''""-':.,; , --,, ·,·'' longa vida, Embalagem cõm 11. Com dados de 
. :/-,:·,).'_;\ ;- ·'.\/ \ . .Í(/e~tificação do ~ro~uto, marca do fabricante, prazo de 
·.:·_;:~;,;e;., ... :-\ .yal1dade, peso liquido e de acordo com normas e 
·::~':/.f. · .":.-.;,:_;; r~soluções vigentes da ANVISNMS. CAIXA COM 12 
· ·_/;,f,((. :1··?~/;J'f .UNO. 
}:;,J ./ fo/;, S)leo de soja, • Refinado, Tipo Embalagem plástica Pets 

:'·?•·i~t~,{ ,,.-r .' :};? :de 900ml. 
,:(,~\,J'. /:H::t, :s~I r~finado, .iodado, com granulação uniforme e com 

_':-/::,,>'~( .'. · ·.,.: , cristais brancos, - Emb. 1 Ka. 
:·i,f,?~} ; -\2;_'.: 'f'roteína Texturizada de Soja, Cor Clara. Embalagem 

.;,;;;;;:~·,··'.'. ., ... ,;;_.·, com 400g. 
':?:\if}. -:

1
··:{\ Proteína Texturizada de Soja; Cor Escura. Embalagem 

· . '.:t~tr ~>::"'-~)-~ Com 400a. 
li:*í •. : ·! ··.,•, Biscoito salgado tipo cream cracker, Valores 

.:" -:'·'.'?('..'.': ·;;':i riutricionais aproximados por porção de 30g (6 ½ 
}B.'~ ';}', ;::: -~iscoitos) 129kcal = 542 Kj; 19g carboidratos; 4g de 

.. ·\'é;::'· .·, ': "· proteína; 4g de gorduras totais;1,7g saturadas; Og de 
· .,' :;,·,,;::, ,.-;J , -..... · ~:/ _gorduras frans.; 1,5 
· .. ;,.\\:\/:i·." .,.:-~-4')·diorduras monoinsaturadas; 0,8 tje3 gorduras 
,, -" ·· ,, " r" . ., · J •rc , , . __ . _ _ . 

. i 11f.:iii0 ;:'.\(.-}\ tjesaparelhamento; O de_ cole~terol; 1,3g de fibra 
.•· ·';'r''.··: :;°/':;.;·;t !!limentar; 206mg de sódio Caixa c/ 20' Pacotes• de 
·, ·J;,J'.jj ";·:1-'~ff i400G. O produto deverá apresentar validade. mínima de 

"~.1.•:Y~ · :~ "l',:•.:- .. 06 (se·1 ·' _:,',:1/,,'\: .J,·1-~ s, 
-~{,?, ,: t '..';''j: f:!iscolto tipo Maizena. Valores nutricionais aproximados 

.·:·;.·:t :· .. Í.: . .. : Jior porção de 30g: Valor Calórico 126kcal = 529kJ; 
j;\\l.lt-1 ; .... : .: parboidratos 3g; Protelnas 2,0g; Gorduras Totais 3:0g; 

,_:, '::;\ii·.> · , '1!r'· ;J;,orduras Saturadas 0,6g; Gordura trans. 1,0; Fibra 
\:.:,~Y'·. ''. i! r. :~limentar 1,0g: Sódio 111 mg. Caixa c/ 20 Paéótes de 

':'?:-f..,·1r . i'.i: .. :,.,,: "400G. O· produto deverá apresentar validade mínima de 
::11\f \í;',:;,:;, _06 (seis) meses a partir da data de entrega na 
· ;\{~ :''. r:)iÇi unidade. (Apresentar amostra em embalaqem oriqinal) 
:/''.·.;' ., , i ,. ,;: Flocos de Milho pré cozido, tipo Flocão, amarelo, com 

'..-?·}'.:,.· 1.,,;1•6·i:'.-: as~ecto, cor, cheiro ~ sabor próp~ios com ausê.~cia de 
,·; :'-,'·';_: ·., ·,; ·,;. umidade, fermentaçao, ranço, isento ·de suJ1dades, 

';,:,:'i..'-,:,: .. ;,:,', :· .tiarasitas e larvas. Embalagem de 500a 
,.}/i/:(,; ..;'.' · '?i' Milho de Pipoca, 1 • Qualidade, Beneficiado, Polido 
: /_;);/; )i,1_?:'.} :qrupo Duro, Classe Amarelo, Tipo 1; Embalagem de 
, · · - ;:.ft;.~. :~,::L~-~ '/'.:Y. 500a·. 
· :· }N:~ ·'~;<::i,.:, 'Colorau fino homogêneo, obtido de frutos maduros·de 

·•t<'I .. • if•1"·ô"r~.f .\ I' d d fd d, 1 • , ;1;,: , .... ,.,, '!i.t'i: .,urucum, 1mpos, esseca os e mo os, e co oraçao 
1:;~:· ·-: ,: • ·\,, ·amarela Emb. De 1 OOa. 

'.r
• .. ·.'.,'..:i:_",( ·· ;• ·Çhocolate em pó 1 • qualidade: pacotes 200g. O 

. . , J:>roduto deve conter os seguintes ingredientes básicos: 
· {ii:c" .. ;· . , ,,. bacau em pó solúvel, açúcar e arõmatizante. O produto 
:".:;()~X.> ,:::·19:\. :qe apresentara quantidade de cacau em pó de no 
· ·r,:i";,~·i{· :}~;,S/i -rnrnimo 32%, deve apresentar umidade máxima d_e 3% 

·:?1-1\,: <-;';tt ;p/p. Embalagem de 200g. 

\:~/f;: .:1:20:à( :Çanjica Milho amarelo embalagem com no mínimo 
. .,: e \'.i •':-e.,·,,,, 500a 
-'., :i,: 1

: ··•·• :·.\:: )::oco ralado seco sem açúcar. Deverá ser elaborado c/ 
·;-:, ·'. ·, ') .·:21 ,.:', ·~ndosperma da fruta, pro~edente de frutos màduros, 

. ;: ;: .. ·:' · · . : : ·não poderá apresentar cheiro alterado ou rnnçoso, com 
'1 "'• ·'·' •, /• ,. ' 

PMA 
FLS Nº 

al 
i,f'op~" 

UNO 200 -

' 

UNO 3.000 

KG 1000 

PCT 2.400 

PCT 6.590 

,, '' 

ex 720 

ex 720 

PCT 15.000 

PCT 1.000 

PCT 6,000 

PCT 6.000 

PCT 8.000 

PCT 2.000 



1 j 

_ .. ,, '. '· .......... .. : '.. . '' ·~ . 

~~~\t~·~\ktY;.:Ct·· - .. ,, ' .. ··,w-,s; · -i..n,,:'l'"',,'l,' 
':(-!\'!5~~4:,~t.,~~:~-;;r.~~:;1' . .~L,• .. :,,_:,;:.,).' <•; > • 

: t { ·;t~t.M r,·;~~~/~!~.í~, ;.%.!t · •· . 
. •-'.fl!/:i5t J ;~~i'it12~:2i~ " 

, '5-1 ~1.-:::~n \··f 1-}t!..t,;.r-f,· • r{'-,l1;~1'2~)r,}~"".,,1· ~ .... , .. , .... , 
..... ;,;1~;;,.:""'k>·,:'J;..1;:,:t .. •, 

'1~ 'Jl"\''t··~i """";'{""Ít!ll' . 1•2· t.,JF_,_;~;.l,fj:t;}...t:,:11"i~f.' 
t .~·~tni:.t~ ;:;;~1 l> i;~~;;.. 

,...:.,,1,11'/··~1{_:;;'.í-.,,t.,t :"-l,..,!;'!° ,, 
. ,'. '1:<,litliitJ l}J, :p·arci.aimente desengordurado com teor ríilriimõ de 
)J'.f~fr1 '.;'}/./.'.l ')ipldio de.3g em pacote de, 1 OOg. . . 

, · 1i\i,1i,\11);!,: ',!,:rr,:;:.;, ,Extrato de tomate, concentrado, produto· resultante da, 
l' ·1 •r4-~~ •• ''!tl•ij;/ ~· ',. ~ · 

. , ·::
1
;:f.~;; ;],'\;.~,)B ;ççmcentr~ção ·da polpa de :tomate por P,rocesso 

. >:\,~(~-~ ·i\~z~J, ',t\:,cnológ_1co preparado com fruto~ · maduros UND , 
;··,,: !!11/i,f,'.f\' :if;,·":t',, ;s,elecjonados sem pele, ·sem sementes, e cora.ntes · • · · ,. · 

'J",i' '~·--~'" 10''-''fj 11 ' t d j'd d < t • '! ·_ ~i·.Sftl',f ~;:;ftt::·~, ~! ~1 1c ~ ~, 1sen o e su 1 a es e ,ermen açao; 
,;.,:,f\~,,,:, ·:~··:?.:::':. 'acond1c1onada em sachê'·de 340 

> l ff, 4 ,, ''l O.,,. 

j:i}tiWf:~} :/1t'-:\ :f,ubá_ ~_ir:Ílciso d7 Milh9._:- prod,uto oqt_ido p,Eli~·f!19agem: , , . 
,1,;,.,,i,1,\,,·h _,:-,.-,·:;'.·' ·do, grao de milho. Nao poderão estar um1dcis ou 

, .. ':r • 1, ;·.: .',· •• "-•. ') :í ·,.,' . . . . !, 

·.f}\'.if,~~;i !:(:I\i;'i'.;; 't,~nçosos, com umidade. maxiri}a dE: 15!¼· p/1), coín. 
•. J:;~~1J} ti,~;3At (~~ldez· ni~xima de 5.o/o: plp; com no. mlnimo de 7-% plp · °l''CJ' · , 
,;~~'ltiii'l:S J}:;;:J;)Yr. ;c,sirn r~ng1me_nto mlmmo após o cozimento de ?;5vezEis 

;:h1;i:r:t+J%il: :Jttn,:;1; ;êl! mais do peso antes. da cacção - Embalagem dEl . -,;,~ !·l J../, n.·-· .~1~'."f. )"' . ., ·1:·~·t:./}/;p· -·-.r~~!"l~\; i500 . 
, ;;J-1(.:!,_1,;fJ(li Jitt?.\V'f ~mo_ndegas de carne b?Vlna ao m_olho de tomatEl · .. u· N··.D ... 
. t;r*i\~;(}'fi ;~}~1}?: }Qgre~lentes: Carne Bovma, molho de tomate, sai e 
:'.i1111ti)~/W 'l>;:'.:·,~·r ·Condimentos. _Em~ala e~:, _Lata de 830 . . . . ' . . 
ti~,}f'ft) '){/.)'.·! ~1c/oçante e· d1etét1co llgu1do: ·o produto cjeve. estar de , ' 
'- :\~i,:,-lt:'w.:'1, ,hl .. '.t~·- ;acordo com a NTA 02 e 83' (Decreto 1·2.846n8) e 

•\'tt:P·.;:~ ···~",., ,..,. . , • :,;',}61H1:~;f2gi;:,.J?,ortaria n? 38 de 13 ,de janeiro de 19~8, Af'lVISA.. UNp. .. ., r0.~tw ~.fi-!d~J (Jp:gredientes: água, edulcorantes. artificiais: sucralose,. 
, :1';'/i~,,;~if !.(}f/tl' :il!:esulfa,ne de. potássio. Car~cterlsticas: ,qor, odor, 

-s··.t\'f;,'.:q\? (·i!:<,,':::_1; 'sabo'r e textura caracterlstica. Embala em·,c/200 mi. 
;',{,/:ii.?.:1$ :;ti'f::l i,~.uco de• frut_a concentrado, sabor, caju. , gua potável, : 
/,2;:)"t'·';r:,{ :-'."êl ~,i,, ;suco concentrado de caju, ·aromatizante::aroma idéntico . · 

• ,. 1 •l• / / • • .1' t 1-''i' 1, ._, . , 

.\.t1C.;>.:i'( t:~x.~; 'ào natural de caju, acldulante ácido cltrico, 
:."•·l"~1·\,h( ·~~---····~i ·~...- • · · •'.ci"i\'';l,Jiíií ,);?.§1,1 ~~~tabilizante: goma xantana e conservantes: b'e:f,zõatõ UND 
.~t:'.:',~'l!i,i r;..P.fi::W ;ae ~ódio e metabissulfito de sódio_. SEM ADIÇAO D.E, 

- ·;::,fü1!J.11f •;:lí/,t~ii; ;~ÇUCAR;_ NÃO CONTÉM GLUTEN.. Embalagem 
,, ~-,,,,\':, ·-,n,1··,. · lást1·ca de 500ml .... ,~~(•'\'rt'···i ·~, ... ,t•, . 

\))i\<k,• .l,\Q. ~~ ,Suco de fruta concentrado, sabor goiaba. Polpa, de 
JtjlS'f,\ :~tf;;;} i.Q~iaba integral, água, pot~vel, acidularite· acido cítrico, 
/1}'í'!')~/, _<:'.V:;_: ti;~p~ssante 9º'!1ª g~lana, con~ervantes: Benzoato de 
?cc~:;jr:.;:,; .·:·-': ·:;::..: l~9d10· e metab1ssuif1to de .sódio, aromatizante aroma 
tg~\~W/ '.:j:t;'?\;; ;~i~tético idênticos ao .natu~al, de goiaba, antio~iêla~te UND 
~ -~c;i.~{'"''· :,:,·,r.s\~.;: .aç:1do, ascórbico (v1tamma ·:\jt$~-i}JfJt '.9Y, ,estabilizante citrato .de sódio: SEM' ADIÇÃQ .DE 
, '· :Af,\rr,~ \:Jf{~:'t :f.íÇl:!Cl:\R.NÃO CONJ<ÉM GLUTEN. .Embal~gem 
·,:i;-'tj]!,~!.,i-,;, :.-}', •'iástica de 500ml. 

, '~li !'.I ,. 'si . "-,. " ' S d f t t d b já p j -~:~ i'j·,~~p~~ t 11t fjJ;i: ';·~ uco e ru a concen ra o, sa ar. maracu . o ~a e , 
·11,;1~'JJ:/~,d.:,(•!-\Y"'. :suc9 concentrado de' maracuJá, água .potavel, 

· :;~{i~~(q), 1\f ~}% :~?,nser:vântes: benzoato de sódio e metabissulfito de 
t-'.~'i!f~I)~; \28/; :~_adio e corante· caroteno: beta caroteno l!iritético. SEM UNO· 
l?,;'\:,;;,;~R;! ;J{t'I:1j ';e.DtÇÃO, DE AÇÚCAR 
'/;_''/ijf!'f• Jflf.1/Ji{í ::~ÃO CONTÉM GLüi:EN. Embalagem ·piásti,ca de 

1 ... -~{;~y} .. l•1 ~~ . . 500ml . 
. ;./1'41;;,,J '.:j'."rJ} ~~ljCO de fruta concentrado, sabor UVA _Polpa e suco 
:·:,}~¼;.;,._ .·ji, .. ,/, c,oncentrado de uva, água potáyel, · •conservantes: 

,1/lt '1',.;l'JI'". .... . .,,.:: .,. . • . • 'f~tr,l'/e:{·'·,. !;[;fg~•!· 1.~!!nz~ato de sódio e metab1ssulfito de·sód10 e.Ãcorante .UN'c) 
·j,';1 ::ifJi,,;,,; :,,-· (: :êaroteno: beta caroteno sintético. SEM ADIÇ O DE 
:,,;'r,\t>\F ' . ·.-: -:: " ''A"çu· CAR NÃO 
// 1 ~l.~~·4,:: -, • , 

:f8)~:}\ ·.' .::\{:,·; :eoNTÉM GLÚTEN. Embala em lástica de'500ml. 
\J'~l\:.:~ii;!,:·\)<'· •,.! ,:,:., !.' :· 
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,:/'-1" ''l "'··'i,;.:r~ . FUINº 

?t/(~!Iii~t1 . . . ~3 
\ Cop~" 

-, ,.,.. . ",, ,· \;, ,. ,- . . . 

\!ft}I 
,Suco de fruta concentrndo, sabor ABACAXI. Polpa e 
:i~:Co concentrado de abacaxi, água potável, 
,conservantes: benzoato de sódio e inetabissulfito .de 

~ ::t;~_PPl1r /~pdio e corante caroteno: beta caroteno sintétic_o. SEM UNO 300 

! ?ti.:1J1 
~[?IÇÃO _ . , DE AÇÚCAR 
,J'lf.O CONTEM Ç3LUTEN. Embalagel)'l, plástica de 
;SOOml. 
:J~pioca, produto obtido da mandioca, fabricado .a partir 
:,dÊL matérias primas sãs e limpas, isent_;;is d~ matérias 
;f~rrosas. e parasitas, não poderão estar úmidas e 
fr_~nç,0sas, com umidade máxima de 15% p/p, com KG 600 
{l,· ,t" ' : • 

,a:cidez máxima de 15% p/p e mínima de 7% p/p com 
'rendimento de 2,5 vezes a mais do peso àntes da 
:Hôccão. Embalaaem de 1Ka. 

;~:jf] ,;;l.~leta de legumes contendo cenouia, •ervilha.e-batata 
;~qzidos, acondicionado em latas ou em embalagem UNO'. 2.000 
,téÍrapak com 200 a, · · · · · 

·_:'~,\$J~·t9 'lf:.EMP,ERO COl'ytPLETO SEM PIMENTA- contem: sal, 
~~? .. 'r,:fk, ~~lpa de alho, cebolinha, salsa, manjericão, cebola, :,.:,~ ,,.1!,:~rn 

i w·33s·» fr~alçador de saborglutamato monosódio, aromatizante, PCT 2000 r·:: ~ .~~t. ·~ 'J;. t>t i! /a.~idulante ácido cltritp e conservador metabissulfito de i "i·li:;--i:;~il ~~r~:·:t: i'sódio. embalaaem com 300a. ' 

... ., 

.Barra - BA, 10. â'e j~neiro.de 2020. 

Zilneide Matos Leitão.Maia 
Secretária Municipal dé Educação, Cultura, Esporte e lazer 

PORTARIA: N2 022/2017 

. ' ' ' . , •' •' .. , , 

-'"~:i; f,./' ;;.:,;', ·,l: 
: ,~-, 

; -.• > 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado Individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes". 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através dó site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:/lcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaf/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTDA tinha possé de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA a responsabil!dade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14101/2020 12:46:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art.1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTOA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httgs://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta dosta Doclaração: 1434295 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/01/202112:44:20 (hora local). 

'Código do Autenticação Digital: 68691401201244000637-1 a 68691401201244000637-4 
2Leglslações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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l)IJÍlllf) 1 f)l1I(~lil 
PllEl~El'l'UllA 1'~lJNIClP1ll. DE Hiillll1l 

http://ba.portaldatransparencia.corn.br/prefeitura/barra/ 

:.·. ?t - ·:' -":-::,·-:--
, . . . 

·'·;)' ... 
,.:. ... 1 ~ ' 

1 '//~.:<~ :: ;~ 
·~fi:~REFEITURA MUNICIPAL DA BARRA )~itl· ·•,'.'º SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

: ; .... ~~ ;.~·~{ 02 de Julho, 70, CEP 47.100-000, TEL: (74)'3662-2101, Barra - Bahia·, 

''.·:fii!~t?i~f-} ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

·:,r '?·.~·,: -Ó~ Município de Barra, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n2 

, , :· · 13;880,703/0001-01, situada na AV 02 de Julho, n2 70, Centro, ·Barra - BA atesta para 
, :· :···,.'os,.devidos fins que a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, •CNPJ: 

~- · :. · ... io.8s4.:145/0001-03, com sede à Rua da Mangabeira, 35· Centro- Irará - Ba, Inscrição 
1 • ' ~ •• • • ;· -
' _· -~·;. 

1 Estadual 83.025.543, cumpriu o contrato no 062/2019, Fornecendo os generos 
\' ., ... _ '(' 

: . J-.. ,._allm'eritfcios abaixo especificados em plenas condições de uso, com rapidez e 

' ~ }1~~-~ff~ifin:Cia, no período entre 11/02/2019 e 31/12/2019, .'.3~~:::· '.' ·. . . ' 
. ITEN!l ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UNJO. QUANT. 

KG 20.000 
• ·\); ~~ · ~. AÇUCAR - cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, 
, · ,,,,··.·, .' f ·: lla cor branca, Isento de umidade. Embalagem de 1kg 

· . .!:t·r..,;'·~·-'-';.•,,m,,,_o"''º"le:ie,,,ti,,·1,,.e,.,n"o,., ------------~-~-.J----.J----~ 
;',J;_ 1 .Arr~z, parabolizado, tipo 1, longo, constituldos de grãos 

~ 2 · ' inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de 
\ • ·-~. sujidades e materiais estranhos, embalagem de 1 ka. 

·;-~\' Arroz Branco, TIPO 1, beneficiado, de procedência 

3 
nacional, ser de safra corrente. Deve-se apresentar-se 
Isento de mofo, odores estranhos e de substâncias 

• ·. ·,~ riocivas. Embalados em nacoles de 1 kn. 
, . ~-::,.~ .. . , .. ;',. Farinha de mandioca, torrada, seca, fina, tipo 1, 

.,,.._,. : ~ 4·;.', amarela, isenta de sujidades, acondicionada em saco 
~.~:~/: r' --~~·- ~ ·; iilástico transnarente. Embalanem contendo 1 Kn 
,.'/{1- '· ''·.: ' - • Feijão carioca tipo 1, classe carioquinha, novo, 

. :u.:· ·• . , Constituído de grãos inteiros e sadios com teor de 
-· 5.", umidade máxima de15%, isento de material terroso, 

· r, ·. ·· .sujidades e mistura de outras variedades e espécies, 
·'..')_t_-fa-:i : \~ 1embalàaem de 1ka. 

''i .:;·, ·· 1. '··.: :Macarrão tipo espaguete vitaminado, cor amarela, 
' •.,,._.': · ,- :.) :Obtida pelo amassamento da· farinha de trigo· especial, }i) :; 6 '" ·ovos, e demais substâncias permitidas, is~nt!3 de 

.,, :. .. corantes artificiais sujidades, parasitas, 'admitida 

KG 19,200 

KG 3,000 

KG 1,200 

KG 2,500 

PCT 9,600 

• ~1 f--~--lé'ÍJ'cin~i"da,,d~e"-"m"áxi""''m=a_,1-"3"%"<, _,E:,m=ba,,l,,a=n,em"'-'d"e'-5"0"'0"iln'",_~--+----,f------l 
Macarrão tipo parafuso com ovos, deverão ser 

7 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 
i~entas de matérias terrosas, parasitos e larvas, com o 

· ·· ffilnimo 5000. 
,. ~- ~ ~- Leite em Pó integral. Contendo no mlnimo 26% de 

., ... '.i;,','· ·' ,,} go
1 

rdu
1
ras, embalado em latas de folha de flandres ou 

• 1 ·> • .·-, a um nlo limpas, Isentas de ferrugem não amassadas, 
)t~ .·. :iv .. ~. resistentes, ou em pacotes plásticos alumlnados, 

•. ::·1:llmpos não viciados, resistentes, que garantam a 
· ·Integridade do produto até o momento do consumo, 

: : , .contendo no mlnimo 200n. 

PCT 9,600 

PCT 70.000 

-ic*lf- EACEMPRESAOE 
1- .,._Jf. Jf- AOMINISTRACAOOE 

* f A C-ic* CONTRATOSLTOA :.. )t 21.003.\SC.-OOCl-07 

i( Jf- Em1ta<IO p0r; AC SERASA 
IJf, .;:RF8v5 

! **.;:'I** 0111;1"'1)1/'2020 
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~~. ·,·'>1~ ,{~i;h~f· ,..,,.,.,t-;?r. =:~};:;;. ~ ,f~:=i.~"': 

· :f t)1/:lttf f f' 
. ·".:( ··,:,,·., ... ~EITE LONGA VIDA - llquido integral pasteurizado, 

:}:-· ,,•:· -:·: .·.:; longa vida. Embalagem com 11. Com dados de 
, :. ·.·~-~.~.t,,}' 1 

• ··~~ :r 19entificação do p
1
rod

1
uto, madrca do fdabricante, prazo de 

. .. .. ,
1 

, · .-:·. ~alldade, ·peso I qu do e e acor o com normas e 
__ ·,:.,_',;_~::

1
,_,,· '.;,.;;\),: r,esoluções vigentes da ANVISNMS. CAIXA COM 12 

., ! ..'j L \i":::· UNO. 
/·~;'.~~l ·/)óç}JJ }Jleo de sàja, - Refinado, Tipo Embalagem plástica Pets 

UNO 

UNO 

200 

3,000 
, -~1~·i1,.f ~. ,.,. __ ;;i\. .de 900ml . 
. ~--·,;'f;[i' :-,:'i'f,'i Sal refinado, Iodado, coni granulação uniforme e com KG 1000 
~ • · :~-, ..o'·~c.· ,-'·.,_i"

1

..:'11,ce,r_,,,isc,ta,,i,,,sc:b"r"a"n"'coe;s,,,._-_,,E"m"b"-.-'1-'-K=-a· --~-~-----f----+-----l ·''. {.'>';'--í~'.~b ,-.:·,·.·- ·. ,p-~ -'.j{2<j frotelna Texturizada de Soja, ·Cor Clara. Embalagem PCT 2.400 

:~~~Jt?;. ;}
3
'.(i ;~~ei~~~exturizada de Soja, Cor Escura. Embalagem 

/:J,~·c.,"--''''-';:.j' -'::c,!o!!mc:4:;,0<>'""=· ----,-.,-----,,-------,---;-;--,--J-P-C_T_+_e._5_9_0---, 
, ,..,( .:: .. ,:; /Í Biscoito salgado tipo cream cracker, Valores 
:, _'._,,::· .. ·~_)·. ~:: · ::-;;it n~tric.ionais aproximados p_or porção de 30g (6 ½ 

• '<:.·'.'.;'': b1sco1tos) 129kcal = 542 KJ; 19g carboidratos; 4g de '·-· ,·i; .;:'.,/-.' protelna; 4g de gorduras totais;1,7g saturadas; Og de 

·,·,.J-,.~.'-·:.:,.:.~ ... :_;'..f,' .. -,(t· ·;: /r\Jt·> .gorduras trans.; 1,5 
~~ r :<'..,~; :·('Í: :90rduras monoinsaturadas; 0,8 'de gorduras 

~-1: ,;·,;:1/i ;11:~~:t,:tx çiesaparelhamento; o de colesterol; , ,3g de fibra 
"~;·~,1l~,·.",·.;,'_:_~: i,.1.;:::;,Ji~ alimentar; 206mg de sódio Caixa e/ 20 Pacotes de 

. ~- )ôi;':it ·400G. O produto deverá apresentar validade mínima de 
, ., ,.·· ·, ,, :;. : 06 rseisl 

j

'.,·.:.·!./_· .... 7~,.~ :\· ·;;·t::, ~iscoito tipo Maizena. Valores nutricionais aproximados 
• · ·:,, ,,;.- _por porção de 30g; Valor Calórico 126kcal = 529kJ; 

·:11,~-,,:-; ··: :,.'· .Carboidratos 3g; Protelnas 2,0g; Gorduras Totais 3,0g; 

;,:;(;_:.·,·:.:,-

0

','.,,~,:.·'.:·,··.·.:_.·.: '.;''.·1~t ,Gorduras Saturadas 0,6g; Gordura trans. 1,0;. Fibdra 
, • 1 ,, .. -~ · 'Alimentar 1,0g; Sódio 111 mg. Caixa e/ 20 Pacotes e 
•; ./.>t~ / .l~!,;<::\t~f ~pOG. O produto deverá apresentar valldade mlnima de 
, . :,.\,t,t :~·1·!/~:/l• ,06 (seis) meses a partir da data de entrega na 

ex 720 

ex 720 

· : . · t· .":-?::~ Unidade. (Apresentar amostra em embalaaem oriainal) · ?::ri ~~~+-====.:..;,===c'-====-==c:=;===e.;o==-+---+----1 , .'· _ ... ·~·.,.· , ·, '.))J Flocos
1 

de Milhoh ~ré cozidbo, tip
6
o -~locão, amareêlo,. codm 

: ,·.'\
6

·;~. aspec o, cor, c e1ro e sa or pr pnos com aus neta e 
· :·, -.. !Jm!d_ade, fermentação, ranço, isento de sujidades, 

~ ; · . · ,•; ;. · óarasitas e larvas. Embalaaem de 500a 
::, ... ,.:,'-\ ·:: ·/'''.Milho de Pipoca, 1' Qualidade, Beneficiado, Polido 

·. i,/·,,·_:.:,~_.~,:,{_~ \;..JSt :Ío~~: Duro, Classe Amarelo, Tipo 1; Embalagem de 

" i :·
1·~r.·/1?~?!. ~e .. olorau fino homogêneo, obtido de frutos·maduros de 

. · .. ;'Jt,1_ e.~.·,.~'., ;,9.rucum, limpos, dessecados e moídos, de coloração 
·,·>'!':.--:. i .:- ,; _;•\··;·!;:·;;~,amarela Emb. De 100a. 

:,'.til~~· . . r·--·<,i;· .. _çhacolate em pó 1ª qualidade: pacotes 2009. O 
· '·1 ·, -·-" :Produto deve conter os seguinte_s ingredientes básicos: 

.'_,i_:_·_~f._~}[.: • .-
1
, ·(: .. ·.cacau em pó solúvel, açúcar e aromatizante. O produto 

. ,t ~i1_-;· ;~e apresentara quantidade de cacau em pó de no 

·:': :.l ... ';,:_·t_{.-.·-~.•.·.-~._.

1 
,:7~~:r}{i :rplnlmo 32

1
%, devde apresentar umidade máxima de 3% <., n't~.~ {~:.;..~ :plp. Emba agem e 2009. 

:t·i::. ?t:20:f 'Canjica Milho amarelo embalagem com no mínimo 
. , ... ; :.,,.., .. ,~:r; 'Sooa. 

::· ,-.1\,::~ ii ;} .',G,oco ralado seco sem açúcar. Deverá ser_elaborado c/ · :-, ·,. · :l""':i{1' ·~~~osperma da fruta, procedente de frutos maduros, 
/' _: '.:, , . · .: , .'~ !"ão poderá apresentar cheiro alterado ou rançoso, com Jt~f í- 00 -m•®• ""' , 00 ,ru o,oo, 

,j '~.~/ ' '.2 ·~,; ·• ·]·: 
··~.:·~~~",' \ ... "~,~· 

PCT 15.000 

PCT 1.000 

PCT 6,000 

PCT 6.000 

PCT 8.000 

PCT ·2.000 

• ---- - --. " ,·1 

,, 

'i'• 
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pMA 
fLSN' 

.J 

r.viun;u •i'lllOPilllluu..t. 

' \i,"'-'if.'lr,,.':t;,•KlM~y 
:'\f;. .,1,..·~:11.,, .. :({_Ji 1~· 

.. _ ... ~ ... 1 \: I ',.Jf.-ei ;.. ~irt :1: . 
.. , r·1tr_,1.f ,. '\ • ... , [t~tH!f.t " ~.,:-.~;;J, 1:)..1 '.\\\~;.!~ 

', '· ·-{.(.'P. :'f.,1f!,~:i-,~j-,;!\1r,•, 
, ,· .~l,,f,~,'

1
''·,r::1 ·''":..íb•to , , , ,·, ~2t;;Jt···it/,1, , ~,lj 

' .\ • , _ _-i }1{:;"•PJlio/~·'°:Qr•~I 
,: ; .. ,.:}~)~..\if.~:t;{{h~r:ê~rclalmente desengordurado com teor tntnimo de 
' ·,t '1.f,~-r· 1\,::f ;/~~(.t:{, ).iPldio de 3g em pacote de.10Ôg. 

y ,, . ,-y ,.\\"J~{Y.~cc;,s,+r:,...,~-~;c__--',----~~=---~~-~~'---'---~-1----+----I ,, · .. ',·':!Y,.\'!:';\l{f{;i't\ :§xtrato de tomate, concentrado; produto ,resultante da 
,,, 

. <H: 
. • r~ . 'i ::-.·-~ :~,.~::;1,, :•fi:;,:~.·*.-·}1 ·.P,oncentra.çã .. o d. a polpa de tomate por processo 

i ; . :,.117:tV} (~~~\~ :tAcnológico preparado com f~os rryaduros
: ··:_ >:,~f{'1~i· ii:i~w·~f ?selecionados sem ·pele, .sem semen_tes e corantes 

~~1·.i:r1~!-:: '.r.·r,1.~\.'.t.\) 1
,~.rtmc,iais, isento .tje slJjidades· -e .fermentação, 

i,, ''°.J)'Cf, ,nfi) 
·~:;,-'l";~~~v:1~ ~-·J':\;,.i,h :acondicionada em sachê.de 34Qa_ 
• 1"}~•!.•• .. ,-• 

UND 12.000 

:'L\t-t~r,--~ ,~;~;~-'.;l~a Jfubá Mfmoso de Milho .. - pro_duto: o.bUdo:_pel~ .. m-~ager:n 
·L~·)}"/:t{~í ::,~:·~;~~'.t :~.o grão ·de milho. Não poderão· estar úmldos ou. , , 1,JJ 
'llf:i,';1h.~ '.\l_1.f1;; :(f!nçosos, com urnidad~_ mâx_irr1a de 15% p/p,. com' ',;i'J'·

1 

: '.,;,r\;~)'f( ~,,,~~'·;} ,a,pldez máxima de 5% p/p, corn,.no mínimo de 7% :p/p PCT 2.000 ·J'',ii:ii 
·:~.)1ff~ W~l·~;\'t F,om rendimento mhíímo após ()'cozimento de 2,5-vezeS ~,; .ç'·.<!J,'.;j\1 

- ·~t1•r·:;\ ·(.-i;,t~Ji;t ~.1á·; mais do pes_o antes da ~oqção - Embàlagem de , 1.'t}:<;:-;.·1ii/b~: 
''1 s~j;.~_ .. 1~·:_ll":.½Jf\1 ·soon .. ;•.(~1··1·-1·('··.~iJ;~r·~ ~;n::(:Z.O,,,;;~~•, ·~1c·::.:<:=·~--~--~~---~-~~~---l,----/----e-i 1 I• ~ \' ·,(·'111•'5-;1,,~~ft.f:í :.k.;ff.t&: b}mondegas de .cam.e bovina ao molho de tomate · '· ·.·. ~\t~--"· .\·!~ ... 

t,1,·;.\i~·,·,;-,:r: ·-~i~~~:1;.~ 1.!l'JQredlentes: Carne Bovina, molho de tomate, sal e· UND- 4:00Ci ~:;) 
"1 ·1 :i,·1·' •• ":, .. ;_;;.·é.'i-;l'~·, l:!C:<!o'!!n.!!d!!i!!m~e!!.n!!'to!!s".!-Ec!m!.!!ê'b"-al!ea'l!!!n,e!!m~:1,Lc,!a!!'tacLl!d!!e.s8~3~n-,_, ,---:-,""7"+---'1-----..j ' .-,run -:-r.?I;·,: r: ·~:~-:\! ),.,,~:·;i j1.:,~;~5,, t,_doçante e dietético ,liquido: o· produto deye _ e_star d~ 
··:-.'fi\~1,i';-,'i;'il\ 'qcordo com a NTA 02 e 83 (Decreto 12.84Bn8) e 

f"c;,1{', ,f,~~j't fortaria nº 38 de 13 de janeiro de 199~. ANVISA. 
.r fl.'4..C-J1- :~ti~,: ·U Jrigredlentes: .água, edulcorantes artificiais:· sucralose, 

., _j·.;~-{~ ~-,:~<~~! 
1
âpesulfame de pótássio. Características: cor, odor, 

, .. ,, .-t .... i\'.ê">'i :sabor e textura característica. Embalaaem, c/200 mi .-,,in: .. ~.~ .. ,i .. ~~ Ã. 
~·1·--- •~, ·~:;1·:r·":\ ~S.uco de fruta concentrado, sabor 1càjU. r.gua potável, 

:Ji~.{{r~\ .~ ~~:.~i-;ll :S~co conce_ntrado de caju_, aromatizante: aroma idêntico 
~·~.~.·.:_~,-1.,·t •. :.·.r.-.·.~,-~.'..~

1
,(.~~ ~ ~:;~·;!) :Bo natural de_ '.caJu, acidulante ácido _ citrico, , ,, ~ ·,tt2~1i~ :~~tabilizante: goma X8ntana e ·conse_Nantes: benzoato 

'i( '/l#U Jjí:\~r ;de sódio e metablssulfito de s6di~. SEM ADIÇÃO DE 
· · , l•j>:;1 '.'ll½'l'Í;j ;f,)ÇUCAR; NÃO· CONTEM GLUTEN. Embalagem 
,,:1';,J;'• .. \. )·,.".•ô,\·. iilástica de 500ml. 
~-~h,;t ~ l•c,:Jt1!. :e:. uco de fruta conce_ntrado, sabor goiaba . .Polpa de 

t. k_,J:;,fi: -1 ·~ , AY,, 
.,1. .. ,.,, .. ,.(. ·l:t,:;,:, !99laba Integral, água, potável: acidulante ácido cítrtco, t}i\~:1~~/, :._!'.:,'rfi,: (éSpessante goma gelaná, conservantes: .Benzoato de 

:I>~ .. :.:11) i:/ J.:.' -:f .; ;Sódio e metabissulfito de ,sódio, aromatizante aroma 
-~1)}~1:~·«! '._;\\2·7i;~{ }líltético idênticos ao naiu_ral de goiaba, àntloxidante 
·/A~],~f;i' JJf~tilt,i ~~e.ido , . ., ascórbico _ (vÃltamlna 

:,,.,A,~· f.(,JJg ,('.:), ,estab,hzante c1tratos_de sódio, S_EM' ADIÇ O DE 

. 
·J_l'.•.··.f,·.:;e,·· · ;"icJ,\,,, AÇUCAR.NÃO CONTEM GLUTEN. Embalagem 
, ~ j i··~'···.nir-i . ,+f:n., ; .. 1>.:.,,1 nlástlca de 500ml. 

\-:,:,t~J!·:i l;;1!'ji~1l ~uco de fruta concentrado, sabor maracujá, Polpa e 
,·} r>.{; ·.ç,' l ,t· sr·• ··suco concentrado de maracujá, água potável, 
,.}~ .. 1:-.~J_,:.~~.{~ -~ ~fft_~,' ,;; 

1
cõnser\lantes: benzoato de sódio e metabissulfito de 

~ " , ;rt2e°:i'..t'. 'S0dlo e corante caroteno: beta caroteno silltético. SEM 
"ii~ :~~~~~ .. ~, · ', . H~ ADIÇÃO DE AÇÚCAR 
· :c:;'ir:t~; yiff{~) (~ÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem plástica de 

,;;i~\fi;t ;~'.''.;t ;~:'1
de fruta concentrado, sabor UVA. Polpa e suco 

\;'}t;~ :H": A·\, ;~9ncen_trado de . uvc1, 3gu_a potável, c~nservantes: 
{.~xi-T·~) 'i-'!29jf ;D,enzoato de sódio e metab1ssulfito de sódio e ,corante 

.')t·,fi-"Jf,:J,i, t: ·:fr "'f ... r~r(?teno: beta caroteno sintético. SEM ADIÇÃO DE 
'.,'.J .• t.,_;-,\:',. _; , ,,. , · AÇUCAR NÃO 
". -1'' '..'éf 'êONTÉM GLÚTEN: Embalaaem nlástica de 500ml. 
'l: 1,-é",, .,., . "' ''( ..... ,'\. -,· ~1~h .,1}_;,.• .. ,;r;:,lj"!J;; 
. ' ""''~,,:, ;:: "''j'i·''"' 

;· ;J ~.~~}~~i:ri~tff(: 
'11, ~1 ",:rJ,""'!J~., .... ,~,j~ 4 

• id)\-·::-t,-s· . .-}i ri- $tF'r ,: ··t·fr, "r:·;··, :,' ,,,,,, • . ,, r~~'v:·.-< ):.;•)zi;•,., 

~\_:~:.r~r_:\·~~~·~\· .. ~-.:~ )_; ." 

UND 20 

'' ··i 

UND 3ÓO 

UND 300 

UND 300 

UND 300 

'• 

-~(' 
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, ......... 

. ! : -.~ .. ,, .J./,:it,ft, ~~co de fruta concentrado, sabor ABACAXI. Polpa e 
;:,(~:-~~\: ~suco concentrado de= abacaxi, água potável, 

•: f .. ~};1u~ ~{~nservantes: benzoato .. de _ sódio e metabissulfito de 
UND 300 ~ i/iWifJ} ~~~~io e corante· caroteno: _bel~ caroteno sintético .. SEM 

1 c,;;;-ÍJj · 7,}DIÇÃO , DE AÇUCAR 
·. ,;1,:l:'"f :NÃO CONTÉM GLUTEN. Embalagem plástica de 
· ,:,,;-:;.·; :~\\ ::Sõoml 

"f i·iúéivi'. i~pi_o~a, produto obtido da man91oca, fabricado à partir .. .. 
~~:r!ttii~; ~e!~" _matérias primas. ·sãs ~, li_mP.as, isentas de~. m.~térias 
~\t1):'.:P~ :terrosâs e parasitas, 'não- poderão estar úmldas- .e 
11 " · í t·r~ ·KG 600 , ,;~}l~l 1.,~çosas, com umidade Cl)áxíma. de 15%. p/p, com 

: ~r.-•J;:fü: ,a.c1dez máxima de 15% p/p e mlmma •de 7% p/p com 
; 1){[t'?;::':1f :r~'ndimento de 2,5 vezes a filâis do peso antes da 
, 9· -,-:.~, · r , • • ,..a;, 
1 

,,,1:·,;,,;; coe o. Embalaoem de 1Ko. 
~·,.?"Ç-(~~ i~.01eta de legumes conten~o cenoura. ervilha· e batata 

UND. 2,.000 , ./l~;:) ~~~zidos, acondicionado em latas ou em embalagem 
· -~:;_'f~r,.,~ -tetraoak com 200 n. 
1 ~·,j~?\i: i];J=MPERO COMPL_ETO SEM PIMENTA· contem: sal, • '.(~r.,;~j iP,?clpa de alho, . cebolinha, salsa, .manjericão, cebola, 

PCT 2000 :,>'!33r .irealçador de sabor,glutamato monosódio, aromatizante, 
; ,{!jl'Wé (âêidutante ácido cltrito e conservador metabissulfito de 
; <-;{;,'(!'!:sódio embalacem com 300a. · 

Barra - BA, 10 de janeiro de 2020. 

Zilnelâe Matos Leitão Maia 
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Espo'rte e lazer 

PORTARIA: N• 022/2017 
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03 de Fevereiro de 1020 
Anom-N• 10 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins--de prova, que a empresa COMERCIAL PINTO 

DE CERQUEIRA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.10.854.145/0001-03, estabelecida na Rua Mangabeira, nº 35, 

centro, na Cidade de. Irará Estado da Bahia, prestou satisfatoriamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

:i.AMARÃO, inscri\a,n1:, CNPJ sob o ng_ 13.844.071}0001-12:, se,viÇt) em f-emeeimer,ro de gêr,erus' alirnenHeios 

a serem utilizados no cardápio da merenda escolar, 

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, sendo que os 

serviços prestados foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos em contrato, 
1 

nada constando que. a desabone técnica e.empresarialmente, durante todo o período de vigência do contrato 
' . 

em fornecimento de gêneros alimentícios a serem utilizados .no cardápio da merenda escolar, no período de 

2019. 

Município de Lamarão, Estado da Bahia, em 03 de fevereiro de .2020. 

JânioMamédio da·SJlva 
SECRETÁRIO Ml:JNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE LAMARÃO 

Esta edíçã1 encontra-se disponível no site www.dlarioofíc:lalba.com.br e garantido sua autenticidade por certíficado dlgital'JCP-BRASii 

-------- ---------- -----------------
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PREFÊITURA MtJNICIP AL.-D~ ,OURIÇANGAS 
Pre.ça Santo Antonio, siri -.Ccntró OÚdçangas-Ba 
CNPJ/MF: 13.648.043/0001-20 ~ CEP: 48.150-000' 
Telefax: (0**75) 3447-2112i2158', 

ATESTADO DE CAP A:CIDADE TÉCNICA 

'·. -,. 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.854.145/0001-03, 
sediada a Rua Mangabeira, nº 35, Centro, Irará - Bahia, executou os fornecimentos de Gênero~ 
Alimentícios para ,atender aos alunos da Rede Municipal çle Ensino, cmífon11e relação abaixo, 
durante o período de 05/02/2015 a 3!/J.21201?, conforme contrato de fornecimento nº 045/2015·, 
oriund'o do Pregão Presencial nº 009/20°15. · 

e aça,o . os ro u os --- ./j,~i li i . tai~111 Esoccificucõcs Ounnt Uncl ~~!! -~ ... ~} .. t\i· ' ' ~u -"N,~1:1, 
ACHOCOLATADO EM PÓ (C/ 400 G) :,_· . 1200 Kg .. u 1 ~'i":;11.: 

t:l.- I ·&°-.·,{h'Q.\\1 
"-~D I ~$°!,'lL i , ª I •ir, .. ,:g!-;_~, 
~-, ,: ~;i,, AÇÚCAR CR!Sl'AL, PCT DE.OI kg - 7000 Kg o ~. - ~~·· !; B 1~1~;1 
~ - ,V < A 

~1. Dt~:º ,~w~ ADOÇANTE DfETET!CO. Embalagem de 200mL, .. 50 'UI1icr·· 
0 ãa õ t; ~ º~~:.~ 
ii! r;,~t!~ fF(·,;, ALMONDEGASDECARNEBOVINA- J,500 Kg ~ ... ~ o-;: .il ~ '-.f!.grt..;íii 
;. ~:. •1 ..... ·~..,/1~ 
cn ~~ J,]t;: i!:c.g ~"'\ ALMONDEGAS DE FRANGO - '-~. 1500 Kg 11= t ;ti; .. ~ :8~..i~~ ~-il;;·t''~ 11~\~1 AMlDO DE MILHO. Embalagem de 500g, , 200 Kg º .11 • ·;i ;fm ~\~,,\., 
.e ! !!f ~,~ ~·· ?f ;; ARROZ PARBOLJZADO, classe longo, fino, tipo 1. 6500 Kg ; g \\\J~•ci ~t•':. r;J 11\'f ' ~: !•'::;~:,. 

i ;~3 .•~.l'fiA ARROZ POLIDO, classe longo, fino. Embalagem contendo 1 kg, 
<> ! ~l,t~'E I i 2000 Kg 1 ~ ·.!li,2! ,.._ / ·t:\~~,i ,,. ·f l i~~,~i'ifl~ A VEIA EM FLOCOS FINOS. 100 Kg 

·,' 
10 

AZEITE; DE DENDÊ, PURO. Embalagem c9m 250 mi, 100 Uni 

11 
BISCOITO CREAM CRACKER (PCT C/ 4000) - 5000 Ki 

12 
BISCOITO CREAM CRACKER AMANTEIGADO (PCT C/ 4000) - 2000 kg 

13 
BISCOITO DOCE, TIPO MAIS!',NA - 5000 Kg . - • 

14 

' 
BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO DE LEITE.(PCT C/ 4000)- 700 Kg 

: 

!,--------------------------~·-- - -- ..... ,. 



,-
_, 

1 
1 1 

1 Jli~ 
1 ''"''"' 
Q s , ... . '~,.),! ,,ffl,:.t-

t,;1 ~t~ •'l' . f,Í ~ig 

,1~· !,s 
~ ... ~ 1111 

~l l~ ·•fi·o r ,.. "tiº ' ~ . ~ e>;. J o, 

i.·.j~~ 
t ~§ri!: 

l ft'.Íii ;1-,:J, ~ 
~t .. r: '•ti!~ .~;i~ .. ,~ . ~~ 
1 f'113 lf ,., .. i ,!}~'(}-

~t\~'l\~ 
~~~,~ 
ili~ 

. ' ; 

-":l~ . : ::. •.. ,.. 
• ~ --: f ":,' ,~···,- • • 

li • . 

PREFEITURA MUf:JICIPALJ?E.OURIÇANGAS 
Pràça Santo Ariton'io, s/n_ .• Çerttro Ouriçangas-Ba 
CNPJ/MF: 13.648.043/0001-20 :'.:._ CÉ)?:,_48.150-000 
Telefax: (0**75) 3447.-2_112/2j5f ·· ,· ~- -·' -

' '.~· .... .:_ 

15 BISCOITO SALGADO INTEGRAL -

16 
CAFÉ EM PÓ (PC C/250 G) -

17 
CANELA EM CASCA, embalagem de 40g. 

18 1CALDO DE GALINHA (CXC/06TB)-
1 

19 : CALDO DE CARNE(CX C/ 06TB) -
1 

~· \;~::; 

fl~ jcARNE BOVINA, coxÃo MOLE,,siiM GORDURA. .,~,. ' ' 

~~i1ti 1 . ' li CARNE BOVINA DESIDRATADA TIPO CHARQUE DIANTEIRO 

~jir COCO RALADO - · 
' 1.~ii1;,;1 ,~,~ 

o"§•;ij 1 ~.2t .. ~ 
·.!!~~,;fii ;coMINHO De primeira qualidade. . 

.,~~ 1 

".g~ 1 

:f"~~ 1 !Y•\),1 !CORANTE De primeira qualidade. 
~~~-,!! 
ili 1 ·1·-· t8 !f; 1 !'-',•··~,, . ~~-$'1,JÕ ,CRAVO DA !NDIA, embalagem de 40g 
.••• ,, i 1 

I' l '1' CREME DE LEITE. 
~iiid.~ 

,. 1 /ERVILHA; EM CONSERVA, REIDRATADA, 
1 . . 

1 

28 :MILHO VERDE, EM CONSERVA, REIDRATÀDA. 
1 
1 

i 
29 ' 

! EXTRA TO DE TOMA TE - CONCENTRADO-~ TA C/ 3SOG)-

30 FARINHA DE CEREAIS, constituído de trigo; cev~da, e aveia. 

31 FARINHA, DE MANDIOCA, 

32 FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 

33 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 

~- ----4 -- - ---- - ... 

500 kg 

500 Kg 

10 Kg' 

100 kg 
. 
' 

100 kg : 

3000 kg 

3000 kg 

400 kg 
.,: .. 

80 kg 

80 Kg 

10 Kg 

200 Kg 

200 Kg. 

200 Kg 

1800 Kg 

100 kg 

1500 Kg 

500 • kg 

500 Kg 
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PREFEITURA Ml/flliCU:>AL 0E_OURIÇANGAS 
Praça Santo Antori.iÓ,·s/n ~ Çe!]~r,o O.i.J~içar:igas-Ba 
CNPJ/MF: 13.648;043/0001 ~20 ''-'CEP: .48.15.0-000 
Telefax: (0**75) 3447-21.12/215_8 .. 

34 FARINHA LÁCTEA de primeira qualidade .. 

35 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO OI, EXTRA LIMPO (PC C/ OI KG)-

36 FEIJÃO FRADINHO TIPO OI, EXTRA LIMPO (PC C/ OI KG) 

37 FEIJÃO PRETO TIPO OI, EXTRA LIMPO (PC C/ 01 KG)-

3 8 FILE DE MERLUZA. Filé de peixe de primeira qualidade, 

39 FRANGO, INTEIRO CONGELADO, 

40 FRANGO, COXA E SOBRECOXA, 

41 
,;;;.;;;;;;;;'r,;;;.;;;;;:;'i FRANGO, PEITO, congelado 

1 ' - !.7.~.$j~ f7J~;~ ' 
·' lil ~'>!!~ ~~~:t,, 

i::l~,. S:v..a.""' E~:i'\~I É ~:1; ,..,,11.w.g -;1,,...._.. FARINHA D_E MILHO, FLOCADA, PR -COZIDA, SEM SAL. 

. 100 Kg 

4000 Kg 

500 kg 

300 Kg 

1'000 ·kg 

5000 Kg 

3000 Kg 

' 1'000 Kg 

500 Kg 
~-~ lf~~o/'41.,... ~ .~\t'.UJ 
g~ r,,.,,~g ;"'"'"~,, 
t:I- f!:iif;~N •:f!l~'t\\, _____ ~---~~------------1----+--"" ""~~ ,,. • ;o •,..m'"'ll 1 

~U;!I 1«' ~flª ~'g~~, .. ijj í/f~·~,~ ~\;1\ GOIABADA. De primeira qualidaqe-,Concentrado - 300 Kg 

~~1's1 -~'e. l~i11;1 §!11 2l,'i~\:E l'fi/Jj, l-------------~---------1----+--"". 
::i~L,•i;i'~ o;;~.:i; IOGURTE. De primeira qualidade. 1200 kg 
s~ii rGi.:i;;«""" ~sr.~ , / 
~:;;e o-;.~1 '; ~ :;·:i 
• ] B~·11'ii: ,g;j?,~ LEl'FE DE COCO, tradicional. El)1balagem com 500 mi. 1000 ~- ' 
m ,2 1 0 i~~\\\1 LEITE EM PO INTEGRAL (PCT C/ 2000) - . 4000 Kg 
o i 't -;; m º \~\\!! ..... 
.fü~J ,' , 1; ~\~i/tj LEITE DE SOJA (PCT C/ 2000), . 300 kg 

!l1 ª'º"'º• ..... 'iff:"' j & • ·~~ !•!..,:;~:111 l==~~~~~~------~~-------1----+--"" 
g ",5 ,~~;ill LEITE INTEGRAL UHT, 500 Litros , 
D: :Pf-'lq,·t ff l-,-,,c-=c-=~~~~---~--=--~------1----+--"" i __ ,. 

1
~ ~ ~® LINGUIÇA, TIPO CALABRESA. 2000 Kg 

. ~.~~~1-----------------------1---,.c--+--~ 
1 °~&1&'.a 

Litros 

MARGARINA, de primeira quâlidade. 500 kg 

•. 

51 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS (Pé CI 500 G) 3600 Kg 

52 

MASSA PARA SOPA (PC CI 500 G)- 1500 Kg 

.-------------------------· 
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PREFEITURA MúNlêlPAL:DE ÔURIÇANGAS · 
Praça Santo Anto·n'io, s/n -;Centro'Ouriçangas-Ba 
CNPJ/MF: 13.648:043/0001-20 ..:.:CEP: 48.150°000 
Telei'ax: (0**75} 3447-2112/2l58'-; ·- ;• · ' 

53 

MILHO BRANCO P/ MUNGUNZÁ (PC C/ 5ÓOG) - Tipo 1. 

54 

MILHO PARA PIPOCA, 

55 MUCILAGEM A BASE DE ARROZ PEJ,-COZID0, 

-
. -· '[i~hfJ,''I'•~ . 1:~,~~ MUCILAGEM A BASE DE MILHO PRE.COZIDO, 
~il lffll'.11'§\! ! . ~:;~ tl·~ -~glij ~u .. ·~ ;1-,.,..,, u Ql,c,-=· 

MUCILAGEM A BASE DE CEREAIS P~-cozrno, e S'-ll"11 
... ~ /á!!:;§.\'A1l 
~·~ ~~]·~~~ 
~~, - _,,_,, 15 i; ~ln~: 
U;c ~, ,-,,•• 
o.., gJ o':1iii1J'1 iº . 2~~,, 

OVOS DE GALINHA - TIPO MÉDIO (4Q a 45 G)-g -,'9 ·ct=' ~~ s·J O 18:cf~ w3• o,' >f;.! f,'.-E, ij ' ' 

i~1 ôo ~j'il ,~ .. t ~ e <',• .· -,..,§·,·~~ - -o!IIJl:l ~ :lj Cl ·,_~ó\"· 

ÓLEO DE SOJA (EMB. C/ 900ML)-. ' .. o '[1!i~ t;' :-, ulo,•i ,r,,.: <11.~n~ 
m it;s:r!: ü:C~ \'\ S' t e·.•! ;•:·:;;j :..,~Q~ 
m." "1f 0 ~r\\1 <I:" '$·•~ CD ~ ~ 

~ ! ~1Ji ,gi ~i·e~1l! POLPA DE FRUTA, ,, 
.ffi J ~., ''co ·o, 'E~,l 

ig i1 : ,; ~lfl ;}tJ. ~:; 

a '·. :-;~ii PÃO COM RECHEIO TIPO FAROFA,. Q iu.1 .~ •e-,"~•. 1 
D:: t -rQq.(=a 
~ J~! ,la, 1 
< ~ cyj .. ~.-~,\ :i ? 

PÃO TIPO HOT DOG com 50g. ) ~~~ai~ 
63 

PROTEfNA DE SOJA TEXTURIZADA (P_C C/ JOOG}-

64 
QUEIJO MUSSARELA, 

65 
SAL refinado, 

66 . 
SALSICHA-

,i 

1000 

300 

100 

100 

100 

2000 

' 

1500 

4000 

10000 

40000 

1000 

400 

500 

' 1500 

Kg 

.Kg 

Kg 

Kg 

Kg 

dúzia 

Und 

Kg 

unid 

unid 

Kg-

kg 

kg 

Kg 

PMA 
FLSNº 
~ _, 

·-----------------------------------·---· ---·-----
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIÇANGAS 
Praça Santo Antonio,'s/n -.Centro,04riçangas-Ba 
CNPJ/MF: 13.648.043/0001-20'-CEP.: 48.150°000 
Telefa.x: (0**75) 3447-211.2/2158 ' · ·· · 

67 
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL. (LATA DE 130 G) -

68 
TEMPERO COMPLETO (POTE /300 G) 

69 
VINAGRE 

70 
XERÉM DE MILHO, 

,', 

500 kg 

100 Kg 

500 Litros 

1000 kg 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:/lwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3

• 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital; ABC12345· 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-dlgita1/ 

1 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/01/2020 17:19:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httr::is://autdigital.azevedobastos.not.br e iníorme o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta dosta Declaração: 677816 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/01/202115:06:12 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 68690602171709170640-1 a 68690602171709170640-5 
ªLegislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, l:.ei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00 005b1 d734fd 94 f057f2d69f e6 bc05b5656b23bl61450dc526916 dc5a 1 cceadc 70 O 9d51 1538014197 e 1 O 11 c1 48ea5aa 15f28fbc8c6e099a 1 e98b8 a555d 
7237 42e559ce2a4cal49babb51 be3d097d6dc 

https ://autdigital.azevedobasto s .not. br/ho me/com provante/68690 602171709170640 1/1 
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e ESTADO DA l3AH1A 

PREF~ITl,!RAf'1UN_ICIPAL DE P,IATÃ 
J'ru~í1 l=iJm I lltfl<I, .?.~. n,,,,m .·(1.1': .J6.,65.f10IJ 

CVl'J: IJ.67!.6..,J,1)()0/.JfJ. lrl!Fa.t: t77J-J479-1JJO'!JJ6 

.ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNTCA 

Atesto para os devidos fins que a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LIDA, 
CNPJ n.º 10.854.145/0001-03, localizada na RuaMangabeira, 35, centro, Irará,.Bahia, nos forneceu 
os seguintes produtos, conforme CONTRATO Nº 0254 /2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
007 /2019 de 20/03/2019. 

Itens Gênero 
alimentício 

AÇÚCAR 
3 CRISTAL

0

(PCT. 
1 KG) 

1 
'ARROZ 

4 1 PARBOIL1ZA:DO 
: (PCT. lKG) 

. BISCOITO 
5 1 SALGADO 

J (400GR) 
1 

6 
BISCOITO DE 
DOCE (400GR) 

! BISCOITO DE 
7 

· DOCE.(400GR) 

LINGUIÇA 
DEFUMADA 
(PCT. l KG) 

CARNE BOVINA 
CHARQUE 
(500GA 1KG) 

Unid. 

KG 

KG 

UNID. 

UNID: 

PCT 

KG 

Características 

: AÇUCAR, sacarose de cana-de-açúcar, em pó; cor · 
branca, embalagem Integra, aspecto granuloso fino a . 

, médio, com identificação do produto, marca ·do 
. fabricante, prazo de validade, com Reg. no 
Ministério;da Agricultura-e/ou Saúde. Embalagem de 
.Olkg. Brazo.de V-alidade: Mínimo de 12,meses; Data 
de Fabrica ão: Máximo de 60 dias; 
ARROZ PARBOil',JZADO, tipo OI, classe longo 

· fino, grãos inteiros, isento de matéria terrosa, de 
' parasitas, de. detrit_os de anim;ús, pacote atóxico, 

resistente. Peso Ííquicio de 1kg, Prazo de validade:· 
· Mínimo de oito ineses. Datã de fabricação: No ' 

máximo 60 dias. 
BISCOITO SALGADO, tipo cream cracker, 
apresentação retangular, sem umidade; seco e 
crocante, apresentar ·boa aparência e sabor 
característico. Pacote com 400g. Apresentar prazo de 
validade inlnimo de 06 meses. 
BISCOITO DE DOCE, tipo maria, apresentação, 
redondo, sem umidade, seco e ctocante', apresentar 
boa aparência e sabor c_aracterístico. ·Pacote com 
40.0g. Apresentar prazo de validade mínimo de -06 
meses. 
BISCOITO DE DOCE, tipo,maizena, sem umidade, 
seco e crocante, apresentar boa aparência e sabor 
característico. Pacote com 400g. Apresentar prazo de 
validade mínimo de 06 meses. 
LINGUIÇA DEFUMADA, tipo calabresa, defumada 
com registro Jio SIF: Com aspecto característico, cor 
própria, sem manchas, sem mofo, cheiro ardido ou 
apodrecido .. Produto curado obtido exclusivamente 
de carnes suína, adicionada de gordura suína e 
in edientes Embala em de Olk a 2 5k . 
CARNE BOVINA CHARQUE, corte dianteiro, 
curada e dessecada em bom estado de conservação, 
sem sinais de <;ontaminação on armazeuamenfo 
inadequado, contendo identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e 
'carimbos oficiais de acordo com as Portarias do 

Quant. 

8.000 

7.000 

13.000 

5.000 

10.000• 

1.000 

1.000 

pàg,1 



12 

14 

16 

17 

19 

1 

a ESTADO DA 13All1A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ 
l'mr11 /:xfm Viuna. JH, C,•111ro • CJ:r: .:6, ;65.JJ()I) 
C:\'/>J: IJ.675.6S/lt)()OJ.JU • 1'1.•/tf"u.~: (7713-liP..JUrJl!/ló 

' 1 

' 
' 

COLORÍFICO 
(lOOG) 

FEUÃOPRETO 
(PCT. I KG) 

1 FUBÁFINO 
(500GR) 

1 
1 

1 
1 

' 
1 

'LEITEEMPÓ 
INTEGRAL 

, (PCT. 200GR) 

1 MACARRÃO 
PARAFUSO 

. Ç500GR) 

Ministério da· Agricultura, DIPOA. Deve conter data . 
• de fabricação, procedência e SIF. Embalagem a 
• vácuo 500g e,Olkg 
· COLORIFICO, sem sal, a base de umcum, 
· embalagem indivülual pesándo lÓOgr, com dados de 

PCT ' i\lentificação do produto, marca-do fabricante e peso . 2.200 
liquido. Prazo de validade mínimo: 12 meses. 
Data de fabricacão: máximo 30 dias 

• FEDÃO PRETO, tipo J, constituído de 90% de grãos , 
inteiros e íntegros,, limpos e secos, sem cheiro de 

KG . .inseticida. Embalagem de 01kg. 'Prazo de Validade: , 1.000 
Mínimo de 6 meses; Data de Fabricação: Máximo de 

· 30 dias: 
FUBA DE MILHO, farinha de milho, de 1° qu_alidade, · · 
fina, .do grão .de :milho moído; .de .co.r ,amarela; com, 
aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com ausência de 
umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, : 

PCT. parasitas e larvas. Embalagem de 500G, contendo ' 1.200 
informações do produto, marca do fabricante e prazo · 
de validade mínima 4' meses a contar da entrega, em 

.• saco plástico transparente, atóxico. Fardo côm 1 O 
KG. 
LEITE EM PO INTEGRAL, instantâneo, ·com valor 
energético médio de 100 a 140 kcal e valor proteico 
de 6,5 a 8g por porção de 27 g. Possuindo no mínimo 
3% de gordura em sua composição, Embalagem 

PCT. 200g, fardo com 50 DNID. contendo informações do 30.000 
produto, marca do fabricante e prazo de validade 
mínima 08 meses a contar da entrega, peso liquido e 
registro no Ministério da Saúde e ou Ministério da 
Amicultura e.com informacões nutricionais. 
MACARRÃO PARAFUSO, feito de trigo com ovos, 
tipo parafuso, ell!balagem com identificação do 
produto, marca do fabriêante, prazo de validade, sem 

UNID, parasitas e sujidades. Embalagem ·com 500g; 1.500 
Validade mínima de,.08 meses a contar da entrega e 
registro no Ministério da Agricultura e ·com 

.
~!,,l,'''~-1-+---~--1------+i:::n=.:fo:.:;rm=aç,_,,õe;.:;s::cn::.:u::.::thc.:..c::.::io==n=ai==·s::.., ---------+-...,....._--,, 
• "'" "4!- !>",.,,. MANTEIGA, produto 9btido da nata do leite, ~., ,.i~.:}1 }~li\ ,íl 11··-;:0 •i,,"5", MANTEIGA devidamente embalado; com identificação do 
'!i ·~,lo~ :~w!J.1 UNID. fabricante, sem apresentar aroma rançoso, cheiro 5.000 
lf1· Új ~;, \ t{f\ J2QO_QR) forte e deve apresentar textura uniforme e tabela de 
,~ ~i i\fi r.ikfJ H--------!---+-=-co::.:mc::1.c.p10::.:s::.:içi.:,ã::.:0C-'n::.:u::.:tn::.:·.:::ci:.::oc::n=alc... -~--------1-----l ~i!11=~ '.li '.t'.i~_~,· MARGARINA COM SAL, contendo no mínimo iU ~.~.l ;~ rJ;i;!i MARGARINA 65% de lipídeos em sua composição, embalagem 
~HJ

1 
~11:·

1

1

1
,:,! tl;~l{Ji:.', COM SAL UNID. com identificação de fabricante, de acordo com as 4.000 

!::9 - .. -·.,t~ (250GR) normas e/ou resolnções da Anvisa/MS. O produto 
~§1,f_~ 11 ,il'jí':~) deverá ter re01stro no Ministério da A"'icultura e/ou ~J1 ,1i•1j'~ ),$,•lif, µ _____ -1.__--1.==-""-=="-='-=""==::.='-!.!l:===.o:=.i_ _ _J ~,j ,\\,fl!t'.ii! t~i~ftj, 
o Ili J!.11,;n .:,••a Ili J)á_l.!. 2 
ã:: 1 i{l.•f·t11''t.:i r•"li P:íl 

~ ' 3a1~~ .. ~ I' ·;}, 
1l ' ,~i~t· I f:1 
@J .ltl.~A~~lil z!~ f 

------------ .. --- ·------·------
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Ministério da Saúde. Não deverá apresentar sabor e 
, aroma rançosos, cheiro forte e embalagem deformada 
ou estufada. (Uriid., com 250g). Prazo de Validade: 
Mínimo de 05 meses; Data de.Fabricação: Máximo 
de30 dias· 
MILHO DE CANJICA. grão amarelo tipo 1, 
contendo 80% de grãos inteiros, preparados com 
matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitas e de ·detritos animais .ou vegetais MILHO DE 

CANJICA 22 
'. AMARELO 
: (PCT.500) 

PCT · com no máximo de, I5%· de umidade. ·Embalagem 2.200 
,contendo 500G, fardo com 20 UND, contendo 
;informações do produto, marca do fabricante prazo 

23 1 ÓLEO DE SOJA 

1 (9001,11,) 

1 
· SARDINHA 

J~ : ÇÇ)M Q!-,E9 
, (125GR) 

de validade mínima de '6 meses a partir da data de 
entre a. 

, .OLEODE SOJ~,,.óle.o.comesth'.el.da soja,.óbtido de· 
espécie vegetal, rico em vitamina E, isento de ranço ' 
· e substâncias estranhas; Embalàgem deve conter · 

UNID ,identificação do produto, marca do fabricante, prazo 1 ,800 
· de validade mínima de 10-meses a contar da entrega, ' · · 
, frasco com 900 ML, embalado em caixa de papelão 

reforçado. O produto deverá ter regisiró no 
Ministério da A · cultura. 
SARDINHA EM LEO, em conserva ao óleo 
comestível e sal. La_cre abre-fácil; peso líquido de 

UNID' 125g, com dados de identificação do produto, marca ?,QQQ 
· · do fabricante e prazo de validade. Caixa com 24 

unidades e prazo de validade mínimo de 08 meses a 
contar ,do dia da entre a. 

SUCO SUCO CONCENTRADO, com polpa de caju, 
CONCENTRADO . líqu!do, e~balado _em ~af~ de polipropileno, sem 

26 : DE CAJU .UNID .. danificaçao, .com 1denuficaçao do .produto, data de. L500 

(SOOML) validade, lacrado. Validade mínima de 8 meses a 
contar da data da entre a. 

MARQUES - Prefeito Municipal 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DD BRASIL 
ESTADO DA PARAISA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http :llwww .azeve d o bastas. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado Individualmente em cada Código de Autenticação Digita/1 ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345· 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedorla.tjpb.jus.br/selo-digltal/ 

1 
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracterlstlcas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PIN~O DE CERQUEIRA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/02/2020 09:18:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1 ° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htlps://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaraçlfo. 

Código do Consulta desta Declaração: 1457999 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 10/02/2021 09:13:28 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 68691002200913140768-1 a 68691002200913140766-4 
2Loglslações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

O O 005b 1 d 7 34 fd94 f057f2d69fe6 bc05b3 e4cd e 177 4 3a990564 91 c9aef c22 ff 4cf 18 85cad7f95d64a40483a a 1 a22e 7725151281b c8c6e099a 1 e98b8a 5 55d 7 
2 37 4a52 ai 5314 b2ebb23b5f 4d02a602666 7 e 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAISA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autentlcar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Parafba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado indlvidualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vlgentes3

• 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridicà de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Seiventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA a responsabilldade, única e excluslva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 12:43:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httgs:/lautdigilal.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta dosta Declaração: 1434262 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/01/202112:30:32 (hora local). 

1Códlgo de Autenticação Digital: 68691401201229180345·1 
ªLegislações Vlgontos: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAISA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS C ,:: \e 
FUNDADO EM 1888 Qp~ 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMA 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azeve do bastas. not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado Individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes~. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a Inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345· 
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do ,Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall 

1 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA a responsabilldade, única e exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/01/2020 12:39:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httgs://autdigjtal.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1442045 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 22/01/202112:35:21 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 68692201201234460619-1 
2Leglslações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei 
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

DCL- DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

INDICAÇÃO DE MODALIDADE 

PROCESSO nº 2964/2020 
' ' 
1 

1 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Atenciosamente, 

Direi d Compras e licitações 
Pr idente da COPEL 

Fone: 3422-8605 / 3422-8607 

Alagoinhas - Bahia, 24 de Março de 2020 

t>MA 
FLS Nº 

q5 



1 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
PROCURADORIA JURÍDICA 

Parecer nº 138/2020 - PROJU 
Ref. Processo n° 2964/2020 - SEDUC 

EMENTA: C~ntratação de empresa para fornecimento de cestas básicas. Situação emergencial. 
Dispensa de licitação. Art. 24, IV, Lei 8666/93. 

RELATÓRIO 

Trata-se de consulta formulada pela SEDUC, acerca da possibilidade de contratar empresa para AQUISIÇÃO 
39.000 (TRINTA E NOVE MIL} CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA OS ALUNOS 
MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO EM QUE OS ALUNOS FICARAM 
SEM AULAS, HAJA VISTA QUE AS UNIDADES ESCOLARES ESTÃO COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS 
CONFORME DECRETO MUNICIPAL 5.241/2020. 

Referida contratação deverá ser procedida de forma direta, com fundamento legal no art. 24, IV da lei 
8666/93 e se baseia na situação emergencial ocasionada pela suspensão das aulas, conforme previsto no 
Decreto Mu

0

nicipal nº.5.241/2020, que dispõe sobre novas medidas de prevenção e controle para 
enfretamento da COVID - 19 no âmbito do Município de Alagoinhas, e em seu artigo 5º prevê a suspensão, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, das atividades de classe em todas as Unidades Ensino integrantes da Rede 
Municipal de Educação de Alagoinhas. 

Importante destacar a Recomendação n°.003/2020 do Ministério Público do Estado da Bahia, que reforça 
a ideia de que a merenda escolar é essencial aos alunos, configurando a principal refeição para parcela dos 
discentes e que ficará prejudicada durante suspensão das aulas, durante a crise provocada pelo COVID -
19. 

Portanto, existe uma recomendação formal do MP/BA, para que seja fornecida alimentação a todos os 
alunos que dela necessitem, durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes 
às famílias cadastradas no Cadastro único do Governo Federal 

O contrato terá vigência de 03 (três) meses, conforme prazo autorizado pelo artigo 24, IV da lei 
8666/93, visto que os alunos receberão as cestas durante esse período, contabilizando 01 
cesta/mês, para cada aluno matriculado, 

Destaco que a contratação da nova empresa será baseada no menor valor encontrado nas 
cotações realizadas, obedecendo, portanto, ao princípio da economicidade. 

Com base nas informações/documentos fornecidos, segue·parecer. 

FUNDAMENTAÇÃO 

De acordo com o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, toda contratação realizada pela Administração 
Pública deverá, salvo exceções previstas em Lei, ser precedida de procedimento licitatório. Dispõe o referido 
dispositivo legal, "in verbis": 

"Art. 37, XXI, CF - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações". 

Assim, não há dúvidas quanto à necessidade de obediência à regra da realização de 

Parecer nº 138/2020 - PROJU. Referente ao Processo n° 2964/2020 - SEDUC. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
PROCURADORIA JURÍDICA 

PMA 
Fl,S N' 

°''.:\' 

contratação pelo poder Público, todavia, também são elencadas na legislação pátria, como medidas 
excepcionais a possibilidade de sua dispensa e da sua inexigibilidade. 

A inexigibilidade é prevista no art. 25 da lei 8555/93 e mencionado dispositivo determina que a contratação 
seja realizada pela via direta quando houver inviabilidade de competição, já o art. 24 da referida Lei 
estabelece as hipóteses de dispensa de licitação, cujo rol é taxativo. 

Nos casos de dispensa, previstos em lei, o administrador tem a faculdade de licitar ou não. Por outro lado, 
na inexigibilidade, há verdadeira impossibilidade de ser realizado o procedimento de competitividade para 
aquisição da proposta mais vantajosa para a Administração. 

A dispensa ocorre quando, embora haja condição de competitividade, a lei faculta a sua não realização por 
conveniência administrativa e satisfação do interesse público. Conforme explicitado, todos os casos de 
Dispensa estão taxativamente listados no art. 24 e seus incisos da Lei 8555/93. 

No dizer de VERA LÚCIA MACHADO D'AVILA: "A dispensa é figura que isenta a Administração do regular 
procedimento licitatório, apesar de no campo tático ser viável a competição, pela existência de vários 
particulares que poderiam ofertar o bem ou serviço. Entretanto, optou o legislador por permitir que, nos 
casos por ele elencados, e tão-somente nesses casos, a Administração contrate de forma direta com 
terceiros, sem abrir o campo de competição entre aqueles que, em tese, poderiam fornecer os mesmos 
bens ou prestar os mesmos serviços". (Vera Lúcia Machado, 1995, p.76). 

É de se inferir, por conseguinte, que a dispensa de licitação só deve ocorrer por razões de interesse 
público. Obviamente, nesses casos, a realização da licitação viria tão-somente sacrificar o interesse 
público, motivo pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos 
casos expressamente previstos. 

Tratando especificamente na hipótese de dispensa justificada pela emergência, porquanto esse é o 
tema abordado no processo em discussão, assim define o art. 24, "literis" 

"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 preiuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos." (grifo nosso) 

Dessa forma, tem-se a possibilidade de realização da contratação direta para atender a uma situação 
emergencial, que se justifica na probabilidade de se causar um prejuízo irreparável ao bem público, caso 
fosse realizada uma licitação nos trâmites normais. 

Nesse sentido, são os ensinamentos do mestre MARÇAL JUSTEN FILHO: 

"O dispositivo enfocado refere-se aos casos em que o decurso de tempo necessário ao 
procedimento licitatório normal impediria a adoção de medidas indispensáveis para 
evitar danos irreparáveis. Quando fosse concluída a licitação, o dano já estaria 
concretizado. A dispensa de licitação e a contratação imediata representam uma 
modalidade de atividade acautelatória do interesse público." (Marçal Justen Filho, 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 10ªedição, p. 239). 

Segundo o magistério do Prof. HELY LOPES MEIRELLES: if 
2 

Parecer n° 138/2020 - PROJU. Referente ao Processo n° 2964/2020 - SEDUC. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
PROCURADORIA JURÍDICA 

"A emergência há de ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de justificar a 
dispensa da licitação para obra, serviços, compras ou alienações relacionadas com a 
anormalidade que a Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado". (Hely 
Lopes Meirelles, Licitação e Contrato Administrativo, 5ª edição, p. 94). 

Esse conceito de emergência, capaz de justificar a dispensa do procedimento licitatório, deve estar 
respaldada em certa dose de imprevisibilidade da situação e a existência de risco, em potencial às 
pessoas ou coisas, que requerem urgência no atendimento. 

Relevante salientar que a doutrina diferencia duas espécies de emergência: a real e a fabricada. 
Diz-se que é real quando as situações caracterizadoras exigidas pela lei regente estão presentes 
e a premência surge impreterivelmente de uma situação inesperada, ensejadora de soluções 
rápidas e capazes de dispensar o certame licitatório. 

Por outro turno, ocorre a emergência fabricada ou ficta pela negligência provocada pela morosidade. 
inércia ou desídia administrativa. A falta ou inadequação de planejamento das ações que deveriam 
ser executildas não permite que o administrador, em etapa posterior, invoque a dispensa sob a 
alegação de situação de emergência. 

' 
Na situação descrita no caso em tela a emergência é real e se justifica em razão da necessidade 
urgente, sendo impossível a realização de um certame licitatório regular para aquisição das 
cestas básicas, não podendo os alunos da Rede permanecer sem alimentação enquanto dura a 
licitação, conforme, inclusive, orientou o MP/BA, na Recomendação n° 003/2020. 

Assim, evidencia-se a necessidade urgente de contratação direta de empresa para fornecimento 
de 39.000 (trinta e nove mil) cestas básicas, a serem distribuídas para os alunos matriculados nas 
escolas da rede pública municipal, no período em que os alunos ficarem sem aulas, haja vista que as 
unidades escolares estão com suas atividades paralisadas conforme decreto municipal 5.241/2020, em 
razão da pandemia causada pelo COVID - 19. 

Desta maneira, justifica-se a contratação emergencial pelo prazo solicitado, nos termos da 
legislação vigente, sendo de responsabilidade da SEDUC o fornecimento dos itens a serem 
contratados, devendo-se excluir qualquer cunho político dessa distribuição. 

CONCLUSÃO 

Isto posto, com fulcro nas argumentações expostas, no art. 37, XXI da Constituição Federal e no art. 24, 
IV da lei 8666/93, opinamos pela possibilidade legal da dispensa em comento, concluindo que caberá 
ao administrador público competente motivar devidamente a sua decisão, indicando os fatos que o levaram 
à contratação emergencial, não podendo esta ser superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

Ressalto que a contratação deve ser apenas durante os 03 (três) meses necessários à 
distribuição das cestas básicas, sendo vedada a prorrogação de contratos emergenciais, nos 
termos da legislação descrita. 

É o parecer, 
Salvo melhor juízo. [\ 

Alagoinhas/BA, 24 de março de 20~0. \j~ '-1/o. ~~ 
NA VERENA LOPES NOGUE 

Procuradora Administrativ 

Parecer nº 138/2020 - PROJU. Referente ao Processo n° 2964/2020 - SEDUC. 
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PROC. Nº 2964/2020 

DL - COPEL 017 /2020 

DO OBJETO 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

PARECER EM DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Versa este procedimento de Dispensa de Licitação para Contratação da empresa COMERCIAL PINTO 

DE CERQUEIRA L TOA inscrita no CNPJ sob nº 10.854.145/0001-03, com sede na Rua Mangabeira, nº 

35, Centro, Irará - Bahia, CEP 44.255-000, representada pelo Sr". João Daniel Pinto de Cerqueira, 

brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 569.294.555-04, portador do RG nº 052795411 O 

SSP/BA, e/ou pelo Sr". José Carlos Pinto de Cerqueira, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o 

nº 879.150.815-00, portador do RG nº 0699402239 SSP/BA para AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
1 

PARA OS ~LUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

QTD, 
N' CESTA/ VLR. VLRJ VLR. ITEM NOME PADRONIZADO/DESCRIÇÃO UNO ITENS/ ALUNOS ALUNOS UNIT CESTA TOTAL CESTA 

AÇÚCAR CRISTAL - (pacote de 1 kg) 
- o produto deve apresentar cor 
branca, clara; deve estar solto e seco 
no pacote. Sua embalagem não deve 

1 apresentar perfurações. De acordo 
KG 2 13.000 3 R$ 2,00 R$ 4,00 R$ 156.000,00 

com as exigências da Vigilância 
Sanitária. Apresentar data de 
fabricação na embalagem e prazo de 
validade de no mínimo 1 ano a partir 
da da(a de recebimento. 

ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO 
INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, 
TIPO· 01 (pacote de 1 kg) - Produto 
deve ser classe: longo, fino, tipo 1, 
integral. Grão perfeitos, secos e 
maduros. Não deve apresentar 

2 manchas escuras, brancas, KG 2 13.000 3 R$ 2,43 R$ 4,86 R$ 189.540,00 
avermelhadas e/ou esverdeadas. Sua 
embalagem não deve apresentar 
perfurações. Apresentar data de 
fabricação na embalagem e prazo de 
validade de no mínimo 06 meses a 
partir da data de recebimento. 

CAFÉ EM PÓ (pacote 250 g) - café 
puro torrodo e moido, empacotado 

3 automaticamente e que apresente o PCT 2 13.000 3 R$ 2,59 R$ 5,18 R$ 202.020,00 
selo de pureza da abic com fabricação 
máxina de 30 dias. de acordo com a 
resolução da anvisa 277 de 2005. 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 

LEITE EM PÓ INTEGRAL (pacote 200 
g) - o produto deve estar seco e solto 
na embalagem, apresentar teor de 
proteína mínima de 26%. não deve 
apresentar cor alaranjada ou amarelo 
forte, manchas escuras ou 
esverdeadas (mofo), nem ser do tipo 
modificado ,nem composto· lácteo. 
estar de acordo com as exigências da 
vigilância sanitária e apresentar prazo 
de validade de no mínimo 06 meses a 
partir da data do recebimento. 

BISCOITO CREAM CRACKER 
(pacote com 400g) - biscoito salgado, 
apresentação quadrada, sabor cream
cracker, contendo: farinha de trigo, 
enriquecida com ferro e ácido fálico, 
gordura vegetal, 0% de gorduras trans. 
dupla embalagem, pacotes embalados 
01 a 01, peso líquido_ 400g, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade mínimo 
de 06, meses a partir da data de 
recebimento. de acordo com resolução 
263 de 2005 da anvisa. 

FARINHA MANDIOCA (pacote com 
1 kg) - o produto não deve ter cheiro 
azedo, nem manchas escuras(mofo). 
deve estar solta e seca na embalagem. 
de acordo com as exigências da 
vigilância sanitaria. conter data de 
fabricação e apresentar prazo de 
validade de no mínimo 06 meses 
estampada na embalagem a partir do 
recebimento. 

FEIJÃO CARIOQUINHA OU PRETO 
TIPO 01, EXTRA LIMPO (Pacote com 
1 kg) - O produto deve estar em 
embalagem sem perfurações. Isento 
de impürezas, insetos, não conter em 
seu interior mofo, misturas de grãos 
novos com da safra anterior. Não 
devem estar esbranquiçados, murchos 
e sem brilho. Conter data de fabricação 
e apresentar prazo de validade de no 
mínimo 06 meses a partir do 
recebimento. 

FARINHA DE MILHO FLOCADA S/ 
SAL (Embalagem de 500g), 
enriquecida com ácido fálico, ferro e 
vitamina A. A embalagem deve ser 
selada, resistente e contendo 
informação nutricional. Apresentar 
prazo de validade de no mínimo 1 ano 
a partir da data do recebimento. 

MACARRAO PARA ESPAGUETE 
COM OVOS DO TIPO LONGO: o 
produto deve estar de acordo com a 
NTA 02 e 83 (Decreto 12:846/78) e 
Portaria: nº 29 de 13 de janeiro de 
1998, ANVISA. Ingredientes: farinha de 
arroz Ou milho, sem ovos, sem 
colesterol e sem glúten. 
Características: cor, odor, sabor e 
textura I característica. Embalaaem 

KG 1 

PCT 1 

KG 

KG 2 

PCT 6 

PCT 2 

13.000 3 R$ 4,19 

13.000 3 R$ 2,40 

13.000 3 R$ 2,20 

13.000 3 R$ 5,29 

13.000 3 R$1,12 

13.000 3 R$1,50 

PMA 
FLS Nº 

Ao0 
'\f'op~)I 

R$ 4,19 R$ 163.410,00 

R$ 2,40 R$ 93.600,00 

R$ 2,20 R$ 85.800,00 

R$ 10,58 R$ 412.620,00 

R$ 6,72 R$ 262.080,00 

R$ 3,00 R$ 117.000,00 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
primária: saco plástico, 
hermeticamente selado, ou caixa tipo 
box, atóxica, resistente, rotulado de 
acordo com a legislação vigente, 
pesando 500 gramas. Na data de 
entrega o produto deve dispor de no 
mínimo 06 meses de validade. 

MARGARINA 500g COM SAL: óleos 
vegetais líquidos e interesterificados, 
água, sal, leite desnatado 
reconstituído, vitamina a (1.500 
u.i/1 OOg), estabilizantes: mono e 
digliceridas de ácidos graxos, lecitina 
de soja e esteres de poliglicerol de 
ácidos graxos, consevador sorbato de 
potássio, acidulanter ácido lático, bht e 
ácido cltrico e corante natural de 
urucum e curcuma. não contém 

1 O glútem. conter a informação para POTE 
alérgicos que contém derivados de 
soja e leite. a embalagem deverá 
conter; extermamente os dados de 
identificação e procedencia, 
informação nutricional, numero do lote, 
data "de validade, quantidade do 
produto e numero do registro. o 
produto devera apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega na unidade 
requisitante. 

MASSA DE SÊMOLA PARA SOPA 
(TIPO ARGOLINHA, PADRE NOSSO 
OU AVE MARIA - Pacote e/ 500g) -
Massa alimentícia tipo seca 
vitaminada, com sêmola, isenta de 
sujidades, parasitas, Embalagem com 
dizeres de rotulagem, contendo 

11 informações dos ingredientes, PCT 
composição nutricional. O produto 
deve ser a base de farinha de trigo 
com glúten. Deve estar inteiro e firme . 
Apresentar prazo de validade de no 
mínimo 06 meses a partir da data do 
recebimento. De acordo com a RDC 
263 de 2005 da Anvisa. 

ÓLEO 
0

DE SOJA (Lata c/ 900ml) - O 
produto referido deve ser a base de 
soja. Sua embalagem não deve se 
apresentar amassada, enferrujada e/ou 

12 estufada. O produto deve ser UNID 
transparente com cheiro e gosto 
próprio. Apresentar prazo de validade 
de no mlnimo 1 ano a partir da data do 
recebimento. 

SAL REFINADO (Embalagem de 1kg) 
- O produto referido deve ser a base 

13 de cloreto de sódio e iodeto de KG 
potássio. Deve estar seco e solto na 
embalagem, não apresentando 
asnecto úmido. 

1 13.000 3 R$ 3,49 R$ 3,49 

1 13.000 3 R$ 2,45 R$ 2,45 

1 13.000 3 R$ 3,89 R$ 3,89 

13.000 3 R$ 0,59 R$ 0,59 

R$136.110,00 

R$ 95.550,00 

R$151.710,00 

R$ 23.010,00 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL-
embalagem com sistema abre fácil 
(EXCETO BOCA TORTA E FAVELHA 
- Lata" de 125g) - O produto referido 
deve ser elaborado com sardinhas 
integra's ao proprio suco em oléo 
comestivel, descabeçadas, 
descamadas, evisceradas e livres de 
nadadeiras. o Produto deverá ser ,. 

14 cozido, ter por cobertura óleo LATA ~· 13.000 3 R$ 2,69 R$ 5,38 R$ 209.820,00 
comestível puro e no máximo 
apresentar 2% de sal. Não deve ;, ·)~~ .. .. 
apresentar embalagem amassada, 

,.,._ 
'/'.~r '-

enferrujada estufada conter 
~~ 

e ou "I .. perfurações. Apresentar data de r· .. fabricação e prazo de validade .. 

estampada na embalagem de no 
mínimo 1 ano a partir da data do 

i recebimento. 

VALOR TOTAL R$ 2.298.270,00 

FUNDAMENTO LEGAL 
' 

O caso enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação capitulada no art. 24, inciso IV, da Lei nº 

8.666/93, conforme parecer jurídico constante nos autos. 

DO PREÇO 

O valor estir:r,ado do contrato é de R$ 2.298.270,00 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, 

duzentos e setenta reais), com pagamento após a apresentação do recibo no setor financeiro da 

SEFAZ. 

DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

A Dotação Orçamentária pela qual correrá a presente despesa é a seguinte: 

SECRETARIA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 
-

SEDUC 2011 3.3.90.32 00 

. -
JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

O valor ofertado guarda conformidade com os preços praticados no mercado. 

Face ao exposto, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, DISPENSA a licitação visando à 

contratação acima especificada. 

Homologo e adjudico, nos termos da Lei 8.666/93.: 

Em, 31/03/2020. 

JEAN CLEVE~SO'~UTTI AFONSq RÊGO 
· SECRETAR!~~;~ DE EDUCAÇAO 
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"E~TÁIÍ61>AfüÚI!A 
PREFEIJ'URA MUNICI_PJl,1";DEALAGOINHAS' 

•GA!J~ETE.DO·l)I!EFErro 

DEóRETO Nº.4:786/201:8, 
., . ,. -- ... -' ,• ~ ·-~ ,. ' ,, '. -

DISI'QE_ -- SOBRE. ,· AS;., ,:C:o~i,;ilt.Nc::!]l:s . /E 
i\!,!J,'QR!2';A;ÇÃO ;11~ ___ Ql.lDENA:Q(:l!l]!:S,;_ ,. 'RE. 
DESJ>ESA:S: . ASSll'/Al~E~l' . . "UOCUMIJ:NTOS', 
·é<>l'l:rAnE1s; DE L1êíiÃçoÊs; 'i>E•PiiEsrXçXo'n1s 
"cÔNTÀS, ENTRE oú:mos,· " -' . ·- . : : •· ... 

o. PfU:.fEITO MÜf'!lC::11~~. DE. A,(ÁQOINl;IÁS; Ê~t')do é!à ~alÍi?, :no _uso da 
?tiibyiç~o que lhe confere,C?'élÍf:'~~. VJI; çla L~j-O,;gãrii9a,!'vlunJcip?J,;e, 

Cohsi.deiarido' 9s princípiós' :que, regem a 'fiscalização, contábil, orçamentária, 
_ ,financeira· e,,pafri111o_nial dps:te9ursos 'público~: .. 

Co~.si9;I'.'~?º;q~7p 9r<!B!W~?L<!~ despe~aé. na,~R~n~~~"!P~lg~ ~los·pr~tl~?ªºs -~m. 
os Te cursos :pubhcos ·e,.portanlo;, temo dever de prestar contas; 

Consi,derando. a distribuição ,e p, escalonamento -das·.fúnçéies nos. órgãos,públlcos, 
rriunfoipais· i, as atribuições dos iitu·larés· dos,-órgãosJiitegrantes c:la;Aê!minlstração Municipal; - -· - .. . . , • . ' • , .. ..,, • " . --· ' • 

oêé:BETA: 

Art. '1~ 'compêté aos ·secretários Munlclpâii/ e'. 'Gestàiés.<der Órgãos· ,de· 
Assessdiamento, na. condlção,•ae ·ordenadóre,i':de •déspesií,.·autôriza'r 'á-1ltiêrtüra. dé·. 
P.r:ocedim_ento,s Ílcitatórios par,a cornpri!s, contraíação,dà'Óbras e:se,:vjçps; 

§'1~A competência µrevistá no,éapút eextênsivà iíôs prócessos"de'dlspeiisã 
·e'inexlgllillldades de licitação. .. · · . · 
-.. . §;,2°',Ant_es de·SIJ? 'assil)à_tura, O§_ contrato§ •S~ra_o-encami~hado,s/para O 
Gatii,n~t~:do li'r~feilo ~GAPRE:pana ~nhecimei(l(O, -

Art.· 2"Nhàmolcigaçãb, révogaçáo''é>u'anulação dêis procedimentos llcitatórios'são de 
competência do: 

1 - Secretário Municipal de Administração e Gestor de Órgão; 
li - Gestor de Fundo Especial quando se tratar de licitação referente a Unidade 
Gestora de Fundo Especial; 

Art. 3° Em relação aos contratos administrativos, nos quais a Prefeitura Municipal de 
Alagoinhas figure como coritratante, o ordenador de despesas deverá: 

· 1 http://doem.org.brlbalalagoinhas 

Documento assinado ,'digitalmente conforme MP n° 2.200-21ioo1 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura.de Chaves Públicas Brasileira -/CP Brasil 
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ESTADO DABAmÀ• 
PREFEITURAMUN!C!PAL'DEALAGO!Nl!AS·: 

ç}BINETE·i>o i>~iíELTÕ 

~) .i;,;~jnar·cqntra\os; . 
b). •/\ssinar aditamentos; . . . . . . . . . .. ..· . . · 
ó) NÓrn_eãr, géiltor" é. tiké:áf. dà:.càntrato para ,âcõmpan~âr e ·ffséáUiar,:fodas as. 

· :etapas· qe._eXecuçãó,:_ b8"nl,éciriiê{ós resp~eêtivos:actitâm'ehtos,. de ·aé:ofdO com .a 
~ei 86:66/93 ~.suàs.al~raçõ,e.s; : . .. , 

~) /\p/ic.ar }s llª,~~Udacj,e,s· -~.e }dv~ict,ê~di!': . rnul~, .. resci~ão; ': :~YsP,en,sãp 
tamp9.rána aos fórn~c~dores faltosos pa;a 1lc1tar· •e contratar:e com.. a• 

:. ;6,ctministi'àção'P.4bliéa; .. • ., . ... .. . . . . . . .. ' 
é) !Respqnder, quandosqlfcUad.o, aos_.órgãos;~sc.ilizadores;iriternos e:.e~t~i:nos. 

Ar!. 4° Quanto aos estágios do empenho, liquidação e pagamento da despesa, as 
competências serão distribuídas nos seguintes termos: 

1 - As notas de empenho serão assinadas pelo Secretário da Pasta e o servidor da 
Contabilidade responsável pela execução. 
li - As liquidações serão assinadas pelo Secretário da Pasta e o Chefe da 
Contabilidade. 
Ili - As ordens de pagamento serão assinadas pelo Secretário da Fazenda e 
Tesoureiro. 

Parágrafo Único. Em se tratando de Unidade Gestora de Fundo. Especial, os 
empenhos, liquidações, as ordens de pagamento serão assinad~s pelo Gestor do 
Fundo e seus respectivos contadores e tesoureiros. 

Ar!. 5°, As despesas deverão ser realizadas obedecendo-se estritamente ao 
ordenamento jurídico existente, especialmente, a Lei Federal nº 8,666/93 e Lei 
Federal nº 4.320/64, cabendo, ainda ao Ordenador de Despesa: 

1- Executar planejamento prévio·para novas contratações; 
li - apresentar estudo de impacto financeiro e orçamento nas hipóteses previstas 
nos art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/00, 

Parãgralo único. Ê vedado ao ordenador de despesas autorizar a execução de 
despesa sem expressa comprovação de suficiente disponibilidade de recursos 
orçamentários pra atender o requisito. 

Ar!. 6° O ordenador de despesa responderá administrativa, civil e penalmente pelos 
atos de sua gestão. 

Ar!. 7' Os Ordenadores de Despesa exercerão as atividades decorrentes deste 
Decreto sem prejufzo das demais atribuições dos seus cargos ou funções. 

2 

· ·· . 1 · http:lldoem.org.brlbala/agoinhas 

Documento assinad~ digitalmente conforme"MP nº 2.200-2/2001 de24/08/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira· /CP Brasil 
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Art. BICõmpe!e•à Córitrol~âo\lii"Gàràl ifo:MÜriicípiô·éxê(C8f o ácorripánhamé11to dos 
·atos decorrentes;désté:Décréto: 

-·.;. 

· i - ,Art;,1it-:Estê;Dêcretilceiltráerri,y1gorna:dat,rde·sú~p,utilicãção., 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DEALAGOINHAS, 15 dejaneimde 2018. 

JOAQUIM BELARMINO CARDOSO NETO 
PREFEITO MUNICIPAL 

3 

- - 1 http:lldoem.org.brlbalalagoinhas 

Documento assinado digitalmente conforme MPn° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas praslleira -/CP Brasil ' . -



PROCESSO: nº2964/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
CONTROLADÓRIA GERAL DO MUNICÍPIO 

NÚCLEO DE CÓNlROLE 
. " 

PARECER TÉCNICO/COGER 
Nº 096/2020 

SECRETARIA SOLICITANTE: SEDUC 
PARECER JURÍDICO: nº 138/2020 
DISPENSA DE LICITf.ÇÃO: nº 017/2020 
CONTRATOS: n 08~020 

•• 

,. 

i Em face da autorização do Processo de número em epígrafe, vieram os autos 
encaminhado pela COPEL ao Gabinete desta Controladoria para análise e elaboração 
do P~recer Técnico. · ·' 

1 .• 

O referido procedimento tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA 
ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Analisando •. 
os dados inserido& na Justificativa apensada ao processo, no Termo de Referência e no 
Parecer Jurídico dY nº 13&'2020 e de acordo com a recomendação de nº00~020 do 
Ministério Público da Bahia e recomendação da Organização Mundial de Saúde bem 
com~ o Decreto municipal nº 5.241/2020, e analisando a documentação apresentada 
e osj demais documentos específicos, vislumbra-se que o referido processo apresenta 
as condições determinadas pelas Leis 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

! ' . 
r 

: A Controladoria após analisar o aspecto formal recomenda o prosseguimento da 

DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA 
1 

LTDA. 
1 

É o Parecer. 
1 

! 
1 

Alagoinhas, 31 de março de 2020. 

Leila·C~~a Gabriel 
Controladora Geral do Município 

1 

Ad~~P~dr~ntos 
Núcleo de Controle 

., 
•• 

.. 

·' 
. . 
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
, DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2020 

O Secretário Municipal de Educação de Alagoinhas nq_ uso de suas atribuições torna público o resultado da 
adjudicação e homologação da DISPENSA DE LICITACAO Nº 017/2020. Processo Administrativo nº 2964/2020. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ()$.ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. Em favor de: COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA. Valor global: R$ 
2.298.270,00 (dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta reais). Dotação Orçamentária: 
2011 - 3.3.90.32. Data da Homologação: 31/03/2020. Alagoinhas, 31/03/2020. Jean Cleverson Simões Multi 
Afonso Rêgo- Secretário Municipal de Educação. 

Certificaçilo Digital: 4ZIHYT4W-IJLXUELN-5XDZCWLY-6KSPVJBS 

VetSão eletrónica disponível em: hltps:lldoem.011J.brlbalalagoinhas 

Documento assinado digitalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasilelra-lCP Brasil 


