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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Departamento de Registro Empresarial e Integraçáo

•

NÚMERO DE IORGIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

. • • • • • • •

NIRE DA FILIAL (preencher sornantete alo olítejlItetilal) ; o

29103873397

)000000U;M~X)C14)242;000(

NOME DO EMPRESÁRIO (completo fon alsor•aturDs)

.
••

•

ANDREIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES
NACIONALIDADE

• •• • •

ESTADO CM

BRASILEIRA
SEXO

REGIME DE BENS (se casado)

FEMININO

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

•
• •

. •

CASADA

FILHO DE (pel)

(mãe)

HEUO RIBEIRO DA SILVA
NASCIDO EM (date de nemgmento)

IDENTIDADE nOmero

26/8/1979

0729528901

•

IMIRALITA FERREIRA DA SILVA
Onao emissor

UF

'SSP

CPF (número)

952.045.125-53

1BA

EMANCIPADO POR (forma de ernendosçao - semento em osso do menor)

X)Ocxxxx/OcXxxXxXXXXXXXXXIOCXXXXX XXX XXXXX XXXX/0000XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXX XYJOCXXXXXXXXxXXXXxXX)0(XXXXXXXXXXXXX
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rue, ay, etc)
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RUA ANTONIOEL MORAIS

SN

COMPLEMENTO

EtMRROIDISTRITO

CEP

CASA
Num!~

CENTRO

46770000

'XV-OrVg
UF

IRAMAIA

BA
Declaro, sob as penas da lel, Inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste Instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e
er à Junta Comercial do Estado da Bailia.
CÓDIGO 00 ATO

DESCRIÇÃO DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

002

ALTERAÇÃO

021

Mereça° de Dedos (Exceto Nome Empresarial)

CÓDIGO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CÓDIGO 00 EVENTO

DESCRIÇÃO 00 EVENTO
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NOME EMPRESARIAL

A F DA SILVA MAGALHAES ME
LOGRADOURO (rua. av. etc.)

NÚMERO

PRAÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA

SN
BAIRRO/DISTRITO

COMPLEMENTO

TERREO
siunelpto
IRAMAIA
VALOR DO CAPITAL - RS

VALOR 00 CAPITAL tire extenso)

90.000,00
0)12100 DA ATIVIDADE ECONOlke CA

NOVENTA MIL REAIS
DESCRIÇÃO DO OBJETO

(CNAE Fiscal)
Atividade Principal
4712100
Atividades Secundárias
4530703
4530705
4713001
4721102
4721103
4722901
4723700
4724500
4744099
4751201
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES
17/9/2007
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CENTRO

46770000

UF

PAIS

CORREIO ELETRONICO (e-mart)

BA

BRASIL

evandroneto8ahotrneil.com

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
AL/MENTIC/OS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LOJAS
DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,
MUNICIPAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO cp,ipj

09106586000148
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Requerimento Eletrônico: 81700000901950
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Pá!ina lide 2

Certifico o Registro sob o n° 97709700 em 31/10/2017
Protocolo 173593461 de 20/10/2017
Nome da empresa A F DA SILVA MAGALHAES ME NIRE 29103873397
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENT
Chancela 124037634881507
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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Departamento de Registro Empresarial e Integracio

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 00 REGISTRO DE EMPRESA • NIRE DA SEDE
29103873397
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ANDREIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES
NACIONALIDADE
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REGIME DE BENS (se oasaoo)

FEMININO
FILHO DE Bei)

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS
(mãe)

HELIO RIBEIRO DA SILVA
NASCIDO EM (doto de nascimento)

IDENTIDADE número

•
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ESTADO CIVIL
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SEXO
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CASADA

2619/1979
0729528901
EMANCIPADO POR (forma de emencipacao • somente am ceao de menor)
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UF
CIrSilo enneeor
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IRAMAIA
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Declaro, sob as penas da lei, Inclusive que são verídicas todas as Informações prestadas neste Instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar Impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do Estado da Bahia.
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A F DA SILVA MAGALHAES ME
LOGRADOURO (rua. av, etc.)
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PRAÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA
COMPLEMENTO
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MUMCIPIO
IRAMAIA
VALOR 00 CAPITAL • RI

VALOR DO
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COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEICULOS
AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA
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4784900
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ME NIRE 29103873397
Nome da empresa A F DA SILVA MAGALH
Este documento pode ser verificado em http t reginjuceb.ba.gov.br/AUT TI ACAODOCUMENT S/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 124037634881507
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2017
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
k24,V;v.."..:' ,:.k..i>3.1. ,:i:-..-: ,i
..
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. ;EMPRESA';
Nome Empresarial A F DA SILVA MAGALHAES

4

Natureza Jurídica:

EMPRESÁRIO

NIRE(sede)

Arquivamento do ato
Constituitivo
20/09/2007

CNPJ

29103873397

09.106.586/0001-48
Endereco:
PRAÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA, SN TERREO, CENTRO, IRAMAIA, BA - CEP: 46770000

Inicio da atividade
17/09/2007
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COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS
E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LOJAS
..DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE
=ONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO
=VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÕRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
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Microempresa
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Número
97709700

31/10/2017
Ato:
Evento:

REGISTRO ATIVO

Sem Status

002 - ALTERAÇÃO
021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

,-.
NIRE: XXXXXX
Endereço:
XXXXXX

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
XXXXXX
CNPJ:

,,_,_ ; , , ,.

,,.,;'4:,..._._ .,_,_,_ __, .? _
Nome do Empresário:

é ,;.65,;.:, ,,,1

,„,,E111pRESÁRIO

ANDREIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES

Identidade: 0729528901
Estado civil: casado

CPF: 95294562553
Regime de bens: comunhão parcial

IÉ\i\
página: 1/2

204615542

1111111111111111111111111111

CONTROLE: 118.044.801.652.21 CPF SOLICITANTE: 952.945.625-53 NIRE: 29103873397 Emitida: 03/03/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
_EMPRESA -:'
Nome Empresarial

A F DA SILVA MAGALHAES

Natureza Jurídica:

EMPRESÁRIO

NIRE(sede)

CNPJ

Arquivamento do ato
Constituitivo
20/09/2007

Inicio da atividade

29103873397
09.106.586/0001-48
Endereco:
PRAÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA, SN TERREO, CENTRO, IRAMAIA, BA- CEP: 46770000
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SALVADOR - BA, 3 de Março de 2020
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CONTROLE 118.044.801.652.21 CPF SOLICITANTE: 952.945.625-53 NIRE: 29103873397 Emitida: 03/03/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/tela,alidadocs.aspx
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Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 19/04/2020
Cl Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ : 09.106.58610001-48
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : A.F DA SILVA MAGALHAES

11.'3 Situação Atual
Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 05/10/2007
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

ÍEFi"eríodos Anteriores
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Cl Agendamentos (Simples Nacional)
Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

ID Eventos Futuros (Simples Nacional)
Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

E----=ntos Futuros (SIMEI)
Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Ítil

MINI PREÇO

minlpreco

PRAÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO, IRAMAIA-BA
CNP: 09.106.586/0001-48 INSC. EST: 075.294.330 ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
014/2020

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA
DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI
COMPLEMENTAR N°123/2006

A empresa A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME inscrita no CNPJ: 09.106.586/0001-48, por
intermédio de seu representante legal a Sra. ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES
portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.295.289-01 SSP/BA e do CPF n° 952.945.625-53,
DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006. sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadrase como:
(X) - MICROEMPRESA, conforme inciso 1 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;
( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006
( ) — COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar n° 123. de 14 de
dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007.
Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo
3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Iramaia-Ba, 20 de ABRIL de 2020.
A. F\-

&GALHÃES
9.106.586/0001-48
C
Andréia Ferreira da Silva Magalhães
RG: 07.295.289-01 SSP/BA
CPF: '52.94
(s\

ERQUEIRA
EDVA
RG: 9535
CPF: 088.443.055-34
CRC-BA-008760/0-1

comercial.magalhaes.iramaia@gmail.com

1

PRESO
MEPRAÇAI
FELICI
I1ANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO, IRAMAIA-BA
mlnikeço
CNPJ: 09.106.586/0001-48 INSC. EST: 075.294.330 ME
À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação
Número
PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

A empresa A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME inscrita no CNPJ: 09.106.58610001-48, por
intermédio de seu representante legal a Sra. ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES
portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.295.289-01 SSP/BA e do CPF n° 952.945.625-53,
para fins do Pregão Presencial n° 014/2020 da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS, declara,
Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, especialmente para fins de participação no
pregão presencial para registro de preços n° 014/2020, do Município de Lençóis, Bahia, a quem
possa interessar, que sobre a empresa A F DA SILVA MAGALHÃES, inscrita no Cadastro de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 09.106.586/0001-48, não recai nenhum
dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Iramaia-Ba, 20 de ABRIL de 2020.

A. F.
1 A MAGALHÃES
CWEJ-91*-1-86-586/0001-48
Andréia Ferreira da Silva Magalhães
RG: 07.295.289-01 SSP/BA
CP 95
5. 25;53

EDVA

C. ERQUEIRA
RG: 9.) 71 SSP/BA
CPF: 088.443.055-34
CRE'-BA-008760/0-1

comercial.magalhaes.iramaia@gmail.com

Firefox
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME
REGISTRO
CATEGORIA
CPF

• EDVANDO DA CONCEICAO CERQUEIRA
• BA-008760/0-1
• TÉCNICO EM CONTABILIDADE
• 088.443.055-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 13/04/2020 as 10:56:29.
Válido até: 12/07/2020.
Código de Controle: 830548.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.
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PRESO
OPRAÇAIIFELICIIIANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO, IRAMAIA-BA
CNPJ: 09.106.586/0001-48 INSC. EST: 075.294.330 ME

minipreço

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação
Número
PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIA DO EDITAL E HABILITAÇÃO

A empresa A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME inscrita no CNPJ: 09.106.58610001-48. por
intermédio de seu representante legal a Sra. ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES
portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.295.289-01 SSP/BA e do CPF n° 952.945.625-53,
para fins do Pregão Presencial n° 014/2020 da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS, declara.
Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
do edital do pregão presencial para registro de preços n° 014/2020 do Município de Lençóis,
Bahia, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. Declara, ainda, que esta empresa não
possui contra si declaração de inidoneidade e nem se encontra suspensa do direito de licitar ou
contratar com a Administração Pública, ficando obrigada a declarar situações supervenientes.
Declara, ainda, os sócios e/ou diretores da licitante não possuem cargo de servidor ou agente
político municipal e nem possui relação de parentesco com quaisquer destes, até o terceiro grau,
em linha reta ou por afinidade. inclusive.
Iramaia-Ba, 23 de ABRIL de 2020.
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a7 PRAÇAI
FELICIIIANO 'AUGUSTO\ DE SOUZA, CENTRO, IRAMAIA-BA
minipreço
CNP: 09.106.586/0001-48 INSC. EST: 075.294.330 ME
À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação ' Número
PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME inscrita no CNPJ: 09.106.586/0001-48, por
intermédio de seu representante legal a Sra. ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES
portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.295.289-01 SSP/BA e do CPF n° 952.945.625-53,
para fins do Pregão Presencial n° 014/2020 da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS, declara, sob
as penas da lei. especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias à execução do
objeto do pregão presencial para registro de preços n° 014/2020 do Município de Lençóis, Bahia.
principalmente no que se refere aos locais, trechos, obrigações e condições para a prestação do
serviço e entrega objeto da licitação, DECLARAMOS ainda, que "a empresa tem conhecimento
de todos os locais de transporte entrega dos produtos, principalmente no que se refere a locais
de difícil acesso, bem como de todas as condições necessárias a completa execução do objeto,
declinando quaisquer reclamações posteriores que se refiram a condições de execução do
contrato de forma que dispensa, por desnecessária, a visita técnica ".

Iramaia-Ba, 23 de ABRIL de 2020.
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA EM
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI
ANDRESON ARAUJO BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/11/1991,
SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF n° 048.566.815-75, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
1206895888, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e
domiciliado no(a) RUA FERNANDO RAMOS, 8, CENTRO, IRAMAIA/BA, CEP 46.770-000 e
SERGIO ARAUJO DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/08/1979,
SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF n° 000.893.665-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE n°
08472793-40, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e
domiciliado no(a) RUA JOÃO MENDES, 644, CENTRO, 1RAMAIA/BA, CEP — 46770-000. Sócios
(o) da Sociedade Empresária, COMMIT NET EMPREENDIMENTOS LTDA e inscrita no CNPJ
sob n° _08.101.189/0001-10, estabelecida na Rua Dois de Julho, 65, Centro, Iramaia/BA, CEP —
46770-000_conforme Contrato Social de constituição registrado na Junta Comercial do Estado da
Bahia - JUCEB sob o n° 29202924925 em 23/06/2006, resolvem de comum acordo e na melhor forma
da lei alterar e transformar a Sociedade Empresaria Ltda. em Empresa Individual de Responsabilidade
Ltda (EIRELI) consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei n° 10406/02,
resolve:
CLÁUSULA PRIMEIRA — Retira-se da Sociedade o sócio SERGIO ARAUJO DOS SANTOS,
nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 17/08/1979, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF n°
000.893.665-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 08472793-40, órgão expedidor SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA JOÃO MENDES, 644,
CENTRO, IRAMAIA/BA, CEP — 46770-000., detentor de 10 Mil quotas, no valor nominal de 1,00
(um real) cada uma, correspondendo o valor de RS 10.000,00 (Dez Mil Reais) transferindo para o
sócio ANDRESON ARAUJO BARBOSA
CLÁUSULA SEGUNDA — O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 100.000.00
(Cem mil reais), em moeda corrente nacional. representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital,
no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado,
neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de NESTE ATO
EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, este fica assim distribuído:
ANDRESON ARAUJO BARBOSA, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$
100.000,00 (cem mil reais) integralizado.
CLÁUSULA TERCEIRA — A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito Rua
Fernando Ramos, 3, Centro, Iramaia/BA, CEP — 46770-000
CLAUSULA QUARTA - A empresa passa a ter o seguinte objeto:
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU ESPECIALIZADO EM
PR* DUTOS ALIMENTÍCIOS;
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Protocolo 195489632 de 28/10/2019
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PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS;
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES;
COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS;
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUF3ERCULOS,
HORTALICAS E LEGUMES FRESCO;
COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS;
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE FISCAL
47296/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
SPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
46338/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBÉRCULOS,
HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
46346/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
46346/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
46346/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
47211/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
47245/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTEFRUTIGRANJEIROS
4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARI JGOS ESPORTIVOS
6190601 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
CLAUSULA QUINTA - Fica transformada esta Sociedade Empresaria Ltda, em Empresa individual
de Responsabilidade Ltda (EIRELI), sob a denominação COMERCIAL DE ALIMENTOS
MARIA ROSA EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ATO CONSTITUTIVO da referida EIRELI, com o
TEOR a seguir.

Certifico o Registro sob o n° 29600455968 em 07/11/2019
•55)
Protocolo 195489632 de 28/10/2019
Nome da empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI NIRE 29600455968
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 87190656072576
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO CONSTITU1V0 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(EIRELI)
COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI
Pelo presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (EIRELI) ANDRESON ARAUJO BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
21/11/1991, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF n° 048.566.815-75, CARTEIRA DE IDENTIDADE
n° 1206895888, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e
domiciliado no(a) RUA FERNANDO RAMOS, 8, CENTRO, IRAMAIAJBA, CEP 46.770-000, com
fundamento no artigo 980-A da Lei 10.406/2002, resolve constituir a Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada EIRELI, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA — A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, girará sob a
COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI e terá sua sede e domicílio no Rua Fernando
Ramos, 3, Centro, Iramaia/BA, CEP — 46770-000
CLÁUSULA SEGUNDA — O objeto da Empresa será:
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OU ESPECIALIZADO EM
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS;
PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO;
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS;
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS;
COMERCIO ATACADISTA DE CARNES;
COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS;
COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS
E LEGUMES FRESCO;
COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS;
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEÍROS
CNAE FISCAL
47296/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
SPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46338/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS,
HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
46346/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
46346/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
46346/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTRO ANIMAIS
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47211/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
47245/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJELROS
4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DE MA 1 ERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761003 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
6190601 PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
CLÁUSULA TERCEIRA — O prazo de duração da EIRELI será por tempo indeterminado (se for
determinado, deverá constar a data do seu término).
CLÁUSULA QUARTA — O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) totalmente subscritas e
integralizadas, em moeda corrente nacional, pelo titular
CLÁUSULA QUINTA — A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.
CLÁUSULA SEXTA — A administração da Empresa será exercida pelo titular, ANDRESON ARAUJO
BARBOSA acima qualificado, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários
ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa
a passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome
empresarial em atividades estranhas ao interesse social.
CLÁUSULA SETIMA O titular ANDRESON ARAUJO BARBOSA, declara sob as penas da lei que
não possui, nem é titular, de nenhuma outra empresa desta modalidade em qualquer parte do território
nacional.
Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar
filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do
titular.
CLÁUSULA OITAVA — Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular
procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as
deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à
formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados
pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.
CLÁUSULA NONA — No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a
empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso
de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade,
será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.
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CLÁUSULA DÉCIMA — O titular, ANDRESON ARAUJO BARBOSA, acima qualificado, declara sob
as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem
condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo; a fe pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1° do
Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Fica eleito o FORO da Cidade Iramaia/BA, para serem resolvidas
as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de
responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.
E, por assim estar (em) de comum e perfeito acordo, assina(m) o presente instrumento de igual teor e
forma.

Iramaia/Ba, 17 de outubro de 2019
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COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MUNICIPIO: LENCOIS-BA

NÚMERO
014/2020

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIA DO EDITAL E HABILITAÇÃO

—Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do edital do pregão presencial para registro
de preços n°014/2020 do Município de Lençóis, Bahia, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.
Declara, ainda, que esta empresa não possui contra si declaração de inidoneidade e nem se encontra suspensa do direito
de licitar ou contratar com a Administração Pública, ficando obrigada a declarar situações supervenientes.
Declara, ainda, os sócios e/ou diretores da licitante não possuem cargo de servidor ou agente político municipal e nem
possui relação de parentesco com quaisquer destes, até o terceiro grau, em linha reta ou por afinidade, inclusive.

Irctrnaia, 23 de abril de 2020

L.

COMERCIAL :'d1115;"" llE1170S MARIA ROSA EIRELI
CINTJ: 08.101.189/0001-10

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercio@gmaiLcom

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO
PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MUNICIPIO: LENCOIS-BA

NÚMERO
014/2020

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Declaro para os devidos fins, e sob as penas da lei, especialmente para fins de participação no pregão presencial para
registro de preços n° 014/2020, do Município de Lençóis, Bahia, a quem possa interessar, que sobre a empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o n°08.101.189/0001-10 não recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da
Lei Complementar n° 123/06..

Iramaia, 22 de abril de 2020

COMERC
CNPJ:

A ROSA EIRELI
89/0001-10

REWELTO NOVAES
CPF: 024. 88.165-08
CRC BA: 36115

Rewelton de

Novaes

Contador
CRCIBA -36115

,,
,-)\-'))

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercio@gmaiLcom

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual 069.294.670 ME

MODALIDADE DE LICITAÇAO: PREGAO
PRESENCIAL
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MUNICÍPIO: LENCOIS-BA

NUMERO
014/2020

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

para os devidos fins e a quem possa interessar, especialmente para fins de participação no pregão
resencial para registro de preços n° 014/2020, clo município de Lençóis, Bahia, que a empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas do
Ministério da. Fazenda sob o n°08.101.189/0001-10 enquadra como (MICRO EMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE), nos termos da Lei Complementar 123/06.

lramaia, 17 de abril de 2020

COMERC

S MARIA ROSA EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10

REIVELTON E NOVAES
CPI: 024.188.165-08
CRC BA: 36115

Rewelton de Novaes
Contador
CRCIBA 36115

Rua Fernando Ramos N"3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: nn•osa.comercio@gmail.com

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHlAcertifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME

• REWELTON DE NOVAES

REGISTRO
CATEGORIA
CPF

• BA-036115/0-5
• CONTADOR •
• 024.188.165;08

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 21/04/2020 as 14:20:56.
Válido até: 20/07/2020.
Código de Controle: 667942.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Mercado do Povo Padaria e Lanche

1

CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

À pregoeira do Município de Lençóis
--E----

TIPO DE LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Presencial: Registro de

Numero

Data

014/2020

23/04/2020

Preços
Razão Social : Diones Paulo Matos dos Santos
CNPJ: 08.110.302/0001-24

Insc. Estadual: 069.329.627 ME

—idereço: R: Francisco de Melo, 15B

Fone-Fax: 75-

I

Email:sandralaranjeira@gmail.com.

999056702

1

Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação
escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência.
A empresa Diones Paulo Matos dos Santos, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ n° 08.110.302/0001-24, com Endereço na Rua Francisco de Melo, 15B, Lençóis, Bahia por seu representante ao
final assinado, vem apresentar proposta de preço no pregão presencial para registro de
preços n9 014/2020, conforme planilhas anexas, salientando, ainda as seguintes
condições:
a) O prazo de Validade da proposta é de sessenta(60) dias;
b) A mesma é elaborada de forma independente e com conhecimento de todas
-_---s

obrigações estabelecidas no edital e termo de referência;
Nos valores propostos já estão inclusas todas as despesas que influam direta

ou indiretamente nos custos da execução do objeto licitado, inclusive para
entrega.

Lençóis, 23 de Abril de 2020.

08.110

1-24-1

DIONES PAULO R OS DOS SANTOS

p

Rua Francisco
1511 C0111~0 I
Centro CEP: 48.980-00
Lençóis - BA

iviy1))

Diones Pa lo Matos Dos Santos — ME

08.110.302/0001-24

Endereço: Rua Francisco de melo, 15B, Centro- CEP 46.960-000
Lençóis BA Tel.: (75) 999056702
e-mail: sandralaranjei ral@grnai 1 . com

51\

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE

p/)

CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

PROPOSTA DE PREÇO

TIPO DE LICITAÇÃO

Número

Pregão Presencial

014/2020

Data

23/04/2020

RAZÃO SOCIAL: Diones Paulo Matos dos Santos - ME
CNP!: 08.110.302/0001-24

Insc.Est.: 069.329.627-ME

08.110.302/0001-24--1

ENDEREÇO: Rua Francisco Melo n 15b , Centro, I Lençois Ba CEP 46960000
TELEFONE: (75) 99056702

E-MAIL: Sandralaranjeiral@gmailcom

OS DOS SANTOS
DIONES MAUL
Rua Francisco de elo, 15e Comércio
Centro CE . 46.960-000
Lençóis - BA

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

LOTE 1- GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Açúcar, tipo cristal, de l', sacarose de
cana de açúcar, na cor branca,
acondicionado em embalagem plástica
contendo 01 (um) kg, devidamente

1.

/.920

KG

Pi ROLA

R$19.720,80

identificada com o nome de produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido; isento de
sujeira e umidades.

it2,.10

Endereço : Rua Frant

, de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Adoçante a base de SUCRALOSE,
embalagem unitária de 100 ml

2

165

UND

WORFS

R$273,90

identificada como nome do produto, data
de fabricação, prazo de validade e demais
itens de acordo com a legislação.

R$1,66

Almondegas de carne bovina ao molho
de tomate, preparada, enlatada, em
embalagem identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima e prazo de validade; de acordo
com a Legislação Sanitária e Ministério
de Agricultura. Ingredientes: podendo
conter açúcar, alho, cebola, produtos

3

3.135

UND

ANGLO

R$14.891,25

amiláceos (máximo 5%) e condimentação
leve. Sem pimenta. Podem ser
empregados aditivos permitidos pela
legislação vigente. Peso líquido drenado
mínimo de 60%, Embalagem: primária de
420g, embalagem secundária em caixa de
papelão reforçado, validade mínima de
02 anos a partir da entrega do produto.

R$4,75

Amido, de milho. Embalagem com 500g,
com dados de identificação do produto,

4

500

UND

AMAFIL

R$750,00

marca do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido.

R$1,59

Atum de banana (doce negobom): Doce
de banana embalado por unidade coberto
com açúcar cristal, embalagem plástica

5

18.000

UND

PRINCESA

R$2.700,00

contendo 500g ou 45 unidades,
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo

R$0,15

Endereço : Rua Fram

de validade e peso líquido.

1de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

r------08.110.30210001-24
DIONES PA

TOS DOS SANTOS

Melo, 15t COM4KCIO
Rua Franci
- CentroL EP: 46.960-000
ençóis - BA

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Caldo sabor carne; composição mínima:
sal, gordura vegetal, amido, cebola, carne
bovina, salsa, pimenta e alho.
6

3.300

CART

ARISCO

R$16.467,00

Embalagem com 24 unidades,
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido.

R$4,99

Caldo sabor galinha; composição
mínima: sal, gordura vegetal, amido,
cebola, frango, salsa, pimenta e alho.
3.300

7

CART

ARISCO

R$16.467,00

R$4,99

Embalagem contendo 24 unidades,
identificada com o nome do produto, data

DIONES l'ALÍtATOS DOS SANTOS

de fabricação, composição mínima, prazo

Rua Fracnen
eirr.coocEpys
4ta, 165
0B
- Comércio
9000
Lon96if - RA

de validade e peso líquido.
Margarina VEGETAL, Ingredientes
básicos: óleos vegetais interesrificados,
água, sal, leite em pó e vitamina A. Teor
mínimo de lipídeos de 70%, 0% de

8

2.000

UN D

gordura trens. Apresentar registro no

DELICIA

R$3.540,00

Ministério da Agricultura. Embalagem de
pote plástico, atóxico, 250g, identificada
com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.

R$1,77

Molho pronto de tomate (sugo
tradicional). Isento de fermentações,

9

6.820

UND

BONARE

R$6.820,00

alterações ou sujidades, odore sabor
característicos, embalagens em SACHET de
340g.

R$1,00
Extrato de tomate alimentício,
ingrediente básico tomate, conservação
1980

UNI)

BONARE

R$2.633,40

isenta de fermentação, feito com tomates
maduros, selecionados, sem pele e sem
sementes, sachet com no mínimo 340g.

10

R$1,33

Endereço : Rua Fran(

08.110.302/0001-24

1 de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Óleo vegetal de soja, refinado, isento de
misturas de outros óleos, gorduras ou
outras matérias estranhas ao produto.
924

UND

SOPA

R$4.194,96

Embalagem contendo no mínimo 900 ml,
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo

11

de validade e peso líquido.

R$4,54

Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg,
identificada com o nome do produto, data
400

KG

MAX

R$220,00

de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido.

12

R$0,55
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de
ácido acético, embalagem de 500 ml,
400

UND

MIINHOTO

R$396,00

devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.

13

R$0,99
Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo,
constituídos de grãos inteiros, isento de
sujidades e materiais estranhos,
3630

KG

CORANDINE

R$3.593,70

714

embalagem com dados de identificação,
procedência, informações nutricionais,

_,--..

número de lote, prazo de validade e peso
líquido.

R$0,99

Arroz branco, 1kg, Longo Fino, Tipo 1,
grupo polido, grão novo, primeira

.

qualidade, embalagem plástica
1.815

KG

CORANDINE

R$5.426,85

identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo

15

de validade e peso líquido.

R$2,99

Aveia, flocos finos, com embalagem de
200g, com data de fabricação, lote,
1.080

•

UND

DULAR

R$1.620,00

validade entre outros itens definidos pela
legislação. Manter embalagem Intacta,
sem deformidades, sujeiras ou umidade.

16

R$1,50

Endereço : Rua Frank

) de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960.
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Café torrado e moído embalado a vácuo,
250g, embalagem com dados de
identificação do produto, marca do
1.100

PU

IlTINGA

R$3.960,00

fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC.

17

R$3,60
Farinha de mandioca, 1kg, isenta de
1.c)R0

KG

KISABOR

18

R$5.524,20

sujidades, umidade ou fermentação.
Embalagem secundária, fardo de 30kg,

R$2,79
Farinha de trigo, 1kg, com fermento,
isenta de umidade e sujidades,
,10

KG

SARANDI

R$2.008,80

embalagem com lote, validade e período
de fabricação, conforme exigências
técnicas sanitárias.

19

R$3,/2
Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios,
com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades e
3.000

KG

TIO BRASILIA

R$21.000,00

misturas de outras variedades de
espécies; acondicionado em saco
plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega, em embalagem de 01

20

kg.

f', ',. /,00

Feijão fradinho, 1? qualidade, grãos
íntegros, isentos de fungos, matéria
terrosa, parasitas, detritos animais e
1320

KG

2 DE JUHO

R$8.712,00

vegetais. Acondicionado em saco
plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega, embalagens de 500g.

21

R$6,60
Flocos de milho, Embalagem contendo
500g devidamente identificada com o

'

4.620

PCT

CUCO

R$4.851,00

nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e

22

R$1,05

peso líquido.

Endereço : Rua Frani 1de Meio , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960email Sandralaranjeiral@gmail.com

UI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Macarrão parafuso com ovos, embalagem
de 500 gramas, devidamente identificada
com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
3.300

PCT

R$7.557,00

BRANDINI

validade e peso liquido, integra, sem
perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos.
Aspecto físico bem conservado,

23

não triturado pelo manuseio.

R$2,29

Macarrão espaguete com ovos,
embalagem de 500 gramas, devidamente
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
3300

PCT

BRANDINI

R$5.247,00

de validade e peso líquido, integra, sem
perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos.

.

Aspecto físico bem conservado, não
triturado pelo manuseio.

24

R$1,59
Milho para pipoca, embalagem de 500g,
devidamente identificada com o nome do
720

PCT

CUCO

25

R$1.360,80

produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.

R$1,89

Mistura para bolo, composta de farinha
de trigo enriquecida com ferro, ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, sai,
400

PCT

VILMA

R$1.040,00

fermento. Sabores diversos, embalagem
de 400g, intacta, contendo todas as
especificações necessárias como lote,
validade, data de fabricação, entre outros.

26

R$2,60
Milho para munguzá amarelo (canjica),
embalagem de 500g, identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
1800

PCT

CUCO

R$2.412,00

composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

27

R$1,34

Endereço : Rua Frani. 1 de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Proteína text. de soja tipo carne, sem
umidade, embalagem 400g, identificada
495

KG

NUTRI MAIS

R$3.737,25

com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.

28

R$7,55
Proteína text. de soja tipo frango, sem
umidade, embalagem 400g, identificada
495

KG

NUTRI MAIS

R$3.737,25

com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.

29

R$7,55

R$ CENTO E SETENTA MIL OITOSSENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

R$170.862,16

Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

Diones Paulo Matos Dos Santos
CNPJ: 08.110.302/0001-24

08.11

02/0001-24

DIONES PAUL

S DOS SANT • •
Rua Francisco de Melo, 15B Comerci, •
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA

Endereço : Rua Fran.

J de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

LOTE 2 - CARNES E FRIOS
ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Carne bovina moída, de primeira, sem
osso e sem gordura. Embalagem em
filme PVC transparente ou saco plástico
transparente, contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de

i.

2.640

KG

FRIJOA

R$23.918,40

acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA nº 304 de 22/04/96
e n9. 145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVISA nº 05 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária me

R$9,06

I

5504/99. Embalagem de 500gr.

08.110 02/0001-24-1
DIONES PAULO TOS DOS SANTOS
elo, 15B Comércio
Rua Francisco •
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA

Endereço : Rua Fran

t de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmailcorr

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE

08.110 12J0001-24
DIONES PAUL e ,a•ii• é S JUS SÂNT -J5

CNPJ: 08.110.302/0001-24

Rua Francisco dl. ato, 15. Comércio
Centro CEP: 48.96t, stA
Lenct.é6 - RA

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Carne de charque tipo dianteira de la,
embalada a vacuo, ponta de agulha, não
deve apresentar odor de ranço, nem
depositos de liquido na embalagem
primária, devendo se apresentar em
perfeito estado de conservação. Aspecto:
bloco de consistència firme, cor, cheiro e
sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. O produto
deverá ser embalado a vacuo, a
embalagem primária do produto deverá

2

1650

KG

BOI DO SOL

RS44.484,00

ser do tipo plástica resistente. Cada
embalagem deverá apresentar peso
líquido de 500g. No rótulo da
embalagem primaria e secundária
deverão constar principalmente, de
forma clara, as seguintes Informações:
Identificação do produto, inclusive a
marca; Nome e endereço do fabricante:
Lista de ingredientes; Conteúdos
líquidos; Data de fabricação; Data de
validade ou prazo máximo para
consumo; Número do lote.

R$26,96

Coxa e sobrecoxa de frango, lf
qualidade, sem tempero, congelado. A
carne deve apresentar aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas; acondicionado em embalagem

3

4.290

KG

AVIM ,',N

R$32.861,40

de polietileno, atóxico. O frango deverá
estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância

R$7,66

Endereço : Rua Frangi

Sanitária. Validade mínima de 6 meses.

de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI: (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE

08.1

CNPJ: 08.110.302/0001-24

DIONES PA

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

Rua Franciaco de Melo, 1 Compre
Centro CEP: 46.96( -•
Lençóis - E3A

Linguiça calabresa defumada,
embalagem a vácuo com indicação da
validade, não deve apresentar odor de

(7-,,------

ranço, nem depósitos de líquidos na
embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de

4

990

KG

FRICOR

R$133°5,6°

conservação. Aspecto: bloco de
consistência firme. A embalagem

\

primaria do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso líquido de meio
quilo (500g).

R.51:1,4,1

Linguiça calabresa tipo josefina,
embalagem a vácuo com indicação da
validade, não deve apresentar odor de
ranço, nem depósitos de líquido na
embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de
conservação. Aspecto: bloco de
consistência firme; cor, cheiro e sabor
____

característicos. Ausência de sujidades,

..,

parasitos e larvas. A embalagem primária
do produto deverá ser do tipo plástica

5

990

KG

FRICOR
........_)

R$13.305,60

resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso líquido de meio quilo
(500 G). No rótulo da embalagem
primária e secundária deverão constar
principalmente, de forma clara, as
seguintes informações: Identificação do
produto, inclusive a marca; Nome e
endereço do fabricante; Lista de
ingredientes; Conteúdos líquidos; Data
de fabricação; Data de validade ou prazo
máximo para consumo; Número do lote;
de 12 qualidade.

R$13,44

Endereço : Rua Frani!.

de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960email Sandralaranjeiral@gmail.com

30 0001SAN
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TEI; (75) 999056702
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08.110.02/000 1
DIONES PAUL
TOS Drn
Rua Francisco d Mekl, 15;-. Corp-'
Centro CEP: 46.960 ;00
Lençóis - 13A

Peito de frango, de 1,2 qualidade, sem
tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de

6

3.300

KG

AVISLAN

R$25.707,00

polietileno, atóxico. O frango deverá
estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância
Sanitária. Validade mínima de 6 meses.

R$7,79

Salsicha para hot dog, tipo viena,
embalagem em saco de polietileno
vedado à vácuo, com indicação de
validade, contendo SO0g; O produto
deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Não poderá conter

7

2.000

KG

ESTRELA

R$11.980,00

mais que 2% de amido, mais de 200 ppm
de nitrito e no máximo 0,5% de fosfatos,
apresentando-se em gomos uniformes e
padronizados. Características sensoriais:
Aspecto: característico, não deve
apresentar superfície pegajosa; Cor:
própria, sem manchas pardacentas ou

R$5,99

esverdeadas; Odor: próprio.
Sardinha ao molho de tomate.
Embalagem abre fácil, em molho de
tomate, eviscerada e descamada, livre de
nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça,
Embalagem lata de 1308, devidamente

8

3.850

CX

NAVE

R$381.150,00

identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido.
Embalagem sem violações, amassados e
ferrugens, validades visíveis. Caixa com

•

R$99,00

R$ QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SETESSENTOS E DOZE REAIS

ÉROF@O3 .;

Rim ff§Hái_

50 unidades.
R$546.712,00

€1@ Nig@ ;1§Ê é@filf8 = É@Néi§

BA É@I3 MAN

§@figFMF@Fiffilfãl@gfilãli:ERFfi

ftli U5) ffigt95@itn

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNP.): 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

Diones Paulo Matos Dos Santos
CNPJ: 08.110.302/0001-24

08.110.

0001-24

DIONES PAULO - LI DOS SANTOS
Rua Francisco de M. 158 Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA

Endereço : Rua Fran.

3 de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
-- "'"-CT\IPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

r---08.110 0001-24-1
DIONES PAULO

DOS SANTOS
Rua Frectileircoodiee
p: 48: 158 Com4t
2i
io

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

Lençóis- BA

LOTE 03 - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Pó para preparo de bebida láctea sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem
de 1 Kg devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,

1

540

KG

QUALIMAX

R$11.340,00

composição mínima, prazo de validade e
peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data da entrega.

R$21,00
Pó para preparo de mingau sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem
de 1kg devidamente indetificada com o
nome do produto, data de fabricação ,

2

1650

KG

QUALIMAX

R$34.650,00

composição mínima, prazo de validade e
peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data da entrega.

R$21,00
Pó para preparo sopa sabores diversos,
ricos em vitaminas. Embalagem de 1kg
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
3

1.650

KG

QUALIMAX

R$33.000,00

mínima, prazo de validade e peso liquido.
O produto não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e

R$20,00

Endereço : Rua Fran'd

cinco) dias da data da entrega.

, de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
ernail Sandralaranjeiral@gmail.com

TU; (75) 999056702

-Ç)
MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE

r---08.110. e 2/0001-24
DIONES PAUL §
TOS Dns SANTOS

CNPJ: 08.110.302/0001-24

,,,¡

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

Rua Francisco de" aio, 15. Comércio
Centro CEP: 46.96e- ,r)0
Lençóis - BA

Achocolatado em pó, instantâneo,
composição mínima: cacau em pó e
açúcar, embalado em pacotes plásticos de
4

1Kg, devidamente identificados com o
6.600

UND

CHOCONOVO

R$42.834,00

nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

R$6,49
Iogurte, tipo integral, sabores diversos,
embalagens lacradas de 900m1, contendo
clara identificação do lote, fabricação,
validade e demais itens exigidos pela
5

5.500

UND

VITORGURT

R$21.725,00

legislação. O produto deverá estar em
boa qualidade de apresentação e em
refrigeração ou temperatura adequada de
conservação.

R$3,95
Suco concentrado sabor goiaba.
Composto de suco de goiaba
concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar.
6

3.960

GRF

GRANVILLE

R$9.306,00

Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros.

R$2 .35

Suco concentrado sabor acerola.
Composto de suco de acerola
concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar.

7

2.160

GRF

GRANVILLE

R$6.156,00

Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros;

R$2,85

Endereço : Rua Fran,

de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNP): 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Suco concentrado sabor caju. Composto
de suco de caju concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de
8

2.1.60

GRF

GRANVILLE

R$4.298,40

açúcar. Pasteurizado, homogeneizado,
não refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros;

R$1,99

Suco concentrado sabor maracujá.
Composto de suco de maracujá
concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar.

9

2.160

GRF

R$6.264,00

GRANVILLE

Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 4,5 litros;

R$2,90
R$ CENTO E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

R$169.573,40

Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

08.110.3020001-24
DIONES PAULO
S DOS SANTOS
L7:rancisco de
15r Comércio
Cancro CEP:
Lençóis - SA

Diones Paulo Matos Dos Santos
CNPJ: 08.110.302/0001-24

Endereço : Rua Franti

1 de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

LOTE 04 - PÃES

ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Pão para Hot Dog: Embalados em
pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
sem amassados, fungos ou sujidades,

PCT

33.000

1

nossos produtos

R$92.400,00

devidamente identificados com
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.

R$2,80

2

PCT

500

nossos produtos

R$4,00

R$2.000,00

Pão integral Embalados em pacotes de
400g
Pão de forma, Embalados em pacotes de
500g, devidamente lacrados, sem
amassados, fungos ou sujidades,

3

PCT

1.000

nossos produtos

R$4.000,00

devidamente identificados com ingredientes
e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.

R$4,00
R$98.400,00

R$ NOVENTA E OITO MIL E QUATROSSENTOS REAIS

Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

6k1

Deb

Diones Paulo Matos Dos Santos
CNPJ: 08.110.302/0001-24

r--

08.110.

e • 0001-24
DIONES PAULO ► • S DOS SANTOS
Rua Francisco de 11101:P
5f, Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - EtA

Endereço : Rua Fran,

à de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNN: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

LOTE 05 - OVOS

ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Ovo de Galinha: TIPO EXTRA
CLÁSSICO, unidades com média de 50g,

1

2.320

DZ

Granja Brasil

R$12.458,40

sem sujidades, rachaduras e embalados
com o cuidado necessário a não

R$5,37

comprometer a qualidade. Branco
Ovo de Galinha Caipira: unidades com
média de 50g, sem sujidades, rachaduras

2

500

DZ

In natura

R$4.000,00

não comprometer a qualidade.

R$8,00
R$ DEZESSEIS MIL QUATROSSENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

e embalados com o cuidado necessário a

R$16.458,40

Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

08.110 0?/0001-24
Diones Paulo Matos Dos Santos

DiONES PAULO "OS DOS SANTOS

CNPJ: 08.110.302/0001-24

Rua Francisco de
15C Comércio
Centro CEP: 4. •.. e-000
LenOs - BA

Endereço : Rua Fran'd.

, de Melo , 158 centro - Lençóis BA Cep: 46.960email Sandralaranjeiral@gmail.com

UI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

LOTE 6 - LEITES E BISCOITOS
ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

(

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Leite em pó integral instantâneo,
enriquecido com vitaminas A e D; não
modificado. Produto obtido por
desidratação do leite de vaca integral e

i.

20.000

Polly

PCT

R$87.800,00

apto para a alimentação humana,
mediante processos tecnologicamente
adequados. Embalagem de 200 g
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

R$4,39

mínima, prazo de validade e peso líquido.
Leite de °fico, embalagem de 500m1.
Devidamente identificada com o nome do

2

4950

UND

cairan

R$12.523,50

produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.

R$2,53

Leite de soja, original, isento de lactose,
rico em micronutrientes, com peso
liquido de 300g, Devidamente
identificado, com o nome do produto,

3

220

UND

suprasoy

R$1.892,00

data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido. Sem
umidade, sujidades ou violação na

R$8,60

embalagem.

08.110.30 0001-24-1
DIONES PAULO

S DOS SANTOS

Rua Francisco de
Comércio •
Centro CEP: .9e.4-0u0
•
Lençóis - 31►
Endereço : Rua Frari

de Melo , 158 centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONFS PAULO MATOS DOS SANTOS
Biscoito cream craker tradicional,
salgado, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa ou parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo, amido de milho, sal refinado,
gordura vegetal hidrogenada, leite e

4

7.425

!,( f

rny

bit

R$20.864,25

outros ingredientes, desde que permitidos
pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.

R$2,81

I 08.110

2/0001-24-7

D1ONES PAULO
S DOS SANTOS
Rua Francisco cl Meto 15e c
Centro, CE : 46.9‘60-1)00
'
Lençóis 8A
-

Endereço : Rua Fran(

1de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmaiLcom

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Biscoito cream craker integral salgado,
fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal

5

4.500

PC:T

petya ri

R$15.480,00

refinado, gordura vegetal hidrogenada,
entre outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

R$3,44

mínima, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido. Serão

6

3.300

PC:1

my bit

R$10.065,00

rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço.

R$3,05

r-----08.1'b 302/0001-24-1
DIONES PA

MATOS DOS SANTOS

Rue Francisco de Melo, 15P Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA
Endereço : Rua Fram

.N de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNP.): 08.110.302/0001-24
DIGNES PAULO MATOS DOS SANTOS
Biscoito doce tipo Maisena, dupla
embalagem, contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
7

3.300

PCT

my bit

R$10.065,00

mínima, prazo de validade e peso liquido.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar

R$3,05

quebradiço.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate
ou leite, dupla embalagem, contendo no
mínimo 400g, devidamente identificada
como nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de

8

3.300

PCT

2 de julho

R$9.504,00

validade e peso liquido. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
nem se apresentar quebradiço.

R$2,88
R$ CENTO E SESSENTA E OITO MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

R$168.193,75

Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

l -)AÇLI-N

08.110 eiw000 -241

UzQ0
,
0.111â

Diones Paulo Matos Dos Santos

DIONES PAUL ATOS DOS SANTOS

CNP1: 08.110.302/0001-24

Rua Francisco • 15Ir Comé rcio
Contro C * .• 46.960-400
I
Lençóis-BA

Endereço : Rua Frand

1 de Melo , 15B centro - Lençgis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNN: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

1---68.11
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020

DIONES PAUL

• JoS S, •
Rua Frandeco Meio 15é- Com
Centro CEP: 46.96r. .
-141
Lençóis - Pt.'t

LOTE 8 - CONDIMENTOS
ITEM

QTDE

UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Canela em pau, condimento, em pacotes
de plástico atóxico, transparente,
termossoldado, resistente, com peso

1

1.100

PCT

BELO CHEIRO

R$2.200,00

liquido de 40g contendo todas as
informações segundo a legislação
vigente.

R$2,00

2

1000

PCT

Coco ralado sem açúcar pct de 50g
ZAELI

R$1,15

R$1.150,00
Condimento a base de pimenta do reino e
cominho moídos, pct 100g seguindo

3

1.100

PCT

CUCO

R$1.100,00

todas as informações segundo a
legislação vigente.

R$1,00

Corante, alimento a base de urucum,

4

500

PCT

100g, com identificação do produto,

CUCO

R$500,00

marca do fabricante, prazo de validade.

R$1,00
Cravo da índia, condimento, aspecto
físico granulado, embalagem plástica

5

500

PCT

BELO CHEIRO

R$1.000,00

com 40g, contendo todas as informações
segundo a legislação vigente.

R$2,00
Tempero caseiro completo Embalagem
de 300g, devidamente identificada com o

6

400

UND

SABOR REAL.

R$480,00

nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

R$1,20
R$ SEIS MIL QUATROSSENTOS E TRINTA REAIS

o

2/00e 1-2

R$6.430,00

Endereço : Rua Frani á de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.960
email Sandralaranjeiral@gmail.corn

TEI; (75) 999056702

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

VALOR GLOBAL DO ITEM (R$ 1.264.474,71) UM MILHÃO DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUANTROSSENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS
Lençóis, 23 DE ABRIL DE 2020

Ljjfv\97-->

Diones Paulo Matos Dos Santos
CNPJ: 08.110.302/0001-24

1

08.110.302/0001-24
DIONES PAULO TOS DOS SANTOS
Rua Francisco
Mu, 15,- Comércio
Centro C
.9W-ur)0
LonOis A

Endereço : Rua Fra.

de Melo , 15B centro - Lençóis BA Cep: 46.96(
email Sandralaranjeiral@gmail.com

TEI; (75) 999056702
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CntotRCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2020
ABERTURA 23/04/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE ENTREGA
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, CNPJ n.° 10.854.145/0001-03, localizada na

Rua Mangabeira, 35, centro, Irará, Bahia. neste ato representada legalmente por
Reginaldo Santos de Souza Júnior, brasileiro, casado, representante legal, portador
do RG n°0948297050 SSP/BA, inscrito no CPF no 003.866.985-46, residente e
domiciliado na Rua Professor Leonidio Rocha,341, Centro, Feira de Santana/BA, no
uso de suas atribuições legais, dedal— que a empresa tem conhecimento de todos os locais de
transporte entrega dos produtos, prin;_ ilmente no que se refere a locais de difícil acesso, bem
como de todas as condições necessárias „.1 completa execução do objeto, declinando quaisquer
reclamações posteriores que se refiram a condições de execução do contrato de forma que
dispensa, por desnecessária, a visita técnica
.Por ser esta a expressão da verdade, firma a presente.
Irará, 23 de Abril de 2020.

COME

,----

NtO DE, CE t4UEIRA LTDA

Reginaldo Santos de Souza Júnior — PROCURADOR
CPF 003.866.985-46
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COMERCW,L PINTO DE CERNiStRA
Centr
Rua Marsgabe.ira, No 35

CEP: 44255-00 0
- CA,

COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA CNPJ: 10.854.145/0001-03 - INSC. ESTADUAL: 83.025.543
CEP: 44.255-000 - Tel.: (75) 3247-2297 — RAMAL: 204
Rua da Mangabeira, 35 — A. centro. Irará — Bahia.
(75)99120-1061 E-mail: orupocestaolicitacaoahotmail.com

rIRI)PINTO
combnc,AL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2020
ABERTURA 23/04/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIA DO EDITAL E HABILITAÇÃO
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, CNPJ n.o 10.854.145/0001-03, localizada na
Rua Mangabeira, 35, centro, Irará, Bahia. neste ato representada legalmente por
Reginaldo Santos de Souza Júnior, brasileiro, casado, representante legal, portador
do RG n00948297050 SSP/BA, inscrito no CPF no 003.866.985-46, residente e
domiciliado na Rua Professor Leonidio Rocha,341, Centro, Feira de Santana/BA, no
uso de suas atribuições legais, declara, sob as penas da lei, que:
Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei
Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação do edital do pregão presencial para registro de preços n9
014/2020 do Município de Lençóis, Bahia, cientes das sanções factíveis de serem
aplicadas.
Declara, ainda, que esta empresa não possui contra si declaração de inidoneidade e
nem se encontra suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração
Pública, ficando obrigada a declarar situações supervenientes.
Declara, ainda, os sócios e/ou diretores da licitante não possuem cargo de servidor ou
agente político municipal e nem possui relação de parentesco com quaisquer destes,
até o terceiro grau, em linha reta ou por afinidade, inclusive.

Irará, 23 de Abril de 2020.

COMERCIAL IN O DE C RQUEIRA LTDA

Reginaldo Santos de Souza Júnior— PROCURADOR

n 0.854.14510001
COMERCAL PINTO DE CERÇAUER

CPF 003.866.985-46
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COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA CNPJ: 10.854.145/0001-03 - INSC. ESTADUAL: 83.025.543
CEP: 44.255-000 - Tel.: (75) 3247-2297 — RAMAL: 204
Rua da Mangabeira, 35 — A, centro, Irará — Bahia.
(75)99120-1061 E-mail: orupocestaolicitacaoahotmaitcom

r PINTO
COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2020
ABERTURA 23/04/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO

COMERCIAL PINTO DE CEROUEIRA LTDA, CNPJ n.o 10.854.145/0001-03, localizada na
Rua Mangabeira, 35, centro, Irará, Bahia. neste ato representada legalmente por
Reginaldo Santos de Souza Júnior, brasileiro, casado, representante legal, portador
do RG n00948297050 SSP/BA, inscrito no CPF no 003.866.985-46, residente e
domiciliado na Rua Professor Leonidio Rocha,341, Centro, Feira de Santana/BA, no
uso de suas atribuições legais, declara,

sob as penas da lei, especialmente para efeito de

participação no pregão presencial para registro de preços n2 014/2020, do Município
de Lençóis, Bahia, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 72 da
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
(x) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Irará, 23 de Abril de 2020.

COMERC A PINTO DE C QUEIRA LTDA

Reginaldo Santos de Souza Júnior — PROCURADOR
CPF 003.866.985-46
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COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA CNPJ: 10.854.145/0001-03 - !NSC. ESTADUAL: 83.025.543
CEP: 44.255-000 - Tel.: (75) 3247-2297 — RAMAL: 204
Rua da Mangabeira, 35 — A, centro. Irará — Bahia.
(75)99120-1061 E-mail: grupocestaolicitacao()hotmail.com
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'MJPINTO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2020
ABERTURA 23/0412020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE CUMPRIMENTO DO
OBJETO DA LICITAÇÃO
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA, CNPJ n.o 10.854.145/0001-03, localizada na
Rua Mangabeira, 35, centro, Irará, Bahia. neste ato representada legalmente por
Reginaldo Santos de Souza Júnior, brasileiro, casado, representante legal, portador
do RG n°0948297050 SSP/BA, inscrito no CPF no 003.866.985-46, residente e
domiciliado na Rua Professor Leonidio Rocha,341, Centro, Feira de Santana/BA, no
uso de suas atribuições legais, Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do

quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, que tomamos
conhecimento de todas as informações necessárias à execução do objeto do pregão
presencial para registro de preços n° 014/2020 do Município de Lençóis, Bahia,
principalmente no que se refere aos locais, trechos, obrigações e condições para a
prestação do serviço e entrega objeto da licitação.
Irará, 23 de Abril de 2020.

r

COME Cl

ODE CERA

Reginaldo Santos de Souza Júnior — PROCURADOR
CPF 003.866.985-46
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COMERCIAL PINTO DE CERQUE1RA LTDA CNPJ: 10.854.145/0001-03 - INSC. ESTADUAL: 83.025.543 (")
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NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: COMERCIAL PINR)
TE</FAX( 75) 3247-2297
RAMAL 204

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
TE COMEROAL PINTO DE CERQUEIRA LIDA
IRARÁ - MAMA

RUA DA MANGABEIRA le 35. ~RO CENTRO
C.N.PJ.: 10.854.145/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025543

CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

PREFEITURA PARTICIPAI DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
NOO14/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
036/2020 TM MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AUMENTICTOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lançais.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa á licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das instruções e aliarias de qualificação definidos no edital em referencia.

PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 01- GENEROS ALIMENTIaOS DIVERSOS
dr

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

C~11
DADE

UND

MARCA

VALOR umirAmo
rd

7920

kg

coruripe

RS 2,40

165

UND

zero cal

R$

3135

UND

oderich

500

UND

18000

V. TOTAL

Açúcar, tipo cristal, de 11, sacarose de cana de açúcar, na cor
branca, acondicionado em embalagem plástica contendo 01 (um)
1

kg, devidamente identificada com o nome de produto, data de

R$

19.008,00

7,20

R$

1.188,00

R$

4,09

R$

12.822,15

milhem

R$

3,30

R$

1.650,00

UND

aliança

R$

0,06

R$

1.440,00

3300

CART

arisco

R$

6,35

R$

20.955,00

3300

CART

ariso

R$

6,35

R$

20.955,00

2000

UND

delicia

R$

4,09

R$

8.180,00

fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido;
isento de sujeira e umidades.
Adoçante a base de SUCRALOSE, embalagem unitária de 100 ml
2

identificada com o nome do produto, data de fabricação, prazo de
validade e demais itens de acordo com a legislação.
Almondegas de carne bovina ao molho de tomate, preparada,
enlatada, em embalagem identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima e prazo de validade; de acordo
com a Legislação Sanitária e Ministério de Agricultura. Ingredientes:

3

podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos (máximo
5%) e condimentação leve. Sem pimenta. Podem ser empregados
aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso liquido drenado
mínimo de 60%, Embalagem: primária de 420g, embalagem
secundária em caixa de papelão reforçado, validade mínima de 02
anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 5008„ com dados de identificação

4

do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido
Atum de banana (doce negobom): Doce de banana embalado por

5

unidade coberto com açúcar cristal, embalagem plástica contendo
500 g ou 45 unidades, identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Caldo sabor carne; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido,
cebola, carne bovina, salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24

6
unidades,identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Caldo sabor galinha; composição mínima: sal, gordura vegetal,
amido, cebola, frango, salsa, pimenta e alho. Embalagem contendo
7
24 unidades, identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos vegetais
irrteresrificados, água, sal, leite em pó e vitamina A. Teor mínimo de
lipídeos de 70%, O% de gordura trans. Apresentar registro no
8
Ministério da Agricultura. Embalagem de pote plástico, atóxico, 250g,
identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido

W854.145/O 01COMERCIAL PINTO DE C QUEIRA
Rua Mangabeira,

err;4

35 Centr o

CEP: 44' 5-000
IRARÁ - BA

COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LIDA CNPJ:10.854 145/000143 • INSC ESTAIXIAL E3 015 se Rua de Mangaberra. 35 centro. lona Bahia.CEP 44255-'300 TN (75)3247.7297 RAMAL 704 E-m44
grupocestaoholocao.econa0 cem

Molho pronto de tomate (sugo tradicional). Isento de fermentações,
alterações ou sujidades, odore sabor característicos, embalagens em

6820

UND

bonare

R$

1,08

R$

7.365,60

1980

UND

bonare

R$

1,14

R$

2.257,20

924

UND

soya

R$

4,67

R$

4.315,08

400

KG

leve

R$

0,52

R$

208,00

400

UND

marata

R$

4,64

RS

1.856,00

3630

kg

bluesoft

R$

3,24

R$

11.761,20

1815

kg

bluesoft

R$

3,30

R$

5.989,50

1080

UND

dular

R$

2,14

R$

2.311,20

1100

PCT

2 de julho

R$

3,60

R$

3.960,00

1980

kg

dular

R$

2,98

R$

5.900,40

540

kg

sarandi

R$

3,60

R$

1.944,00

3000

kg

tono

R$

6,00

R$

18.000,00

contar da entrega, em embalagem de 01 kg.
Feijão fradinho, 1! qualidade, grãos íntegros, isentos de fungos,
matéria terrosa, parasitas, detritos animais e vegetais.
21
Acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega embalagens de 500g.
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g devidamente

1320

kg

touo

R$

5,99

R$

7.906,80

22

4620

PCT

cuco

R$

1,32

R$

6.098,40

PCT

petyan

R$ 2,34

R$

7.722,00

PCT

petyan

R$ 2,34

R$

7.722,00

9

SACHET de 340g.
Extrato de tomate
10

alimentício,

ingrediente

básico

tomate,

conservação isenta de fermentação, feito com tomates maduros,

selecionados, sem pele e sem sementes, sachet com no mínimo 340g
Óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos,
gorduras ou outras matérias estranhas ao produto. Embalagem
11 contendo no mínimo 900 ml, identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
líquido
Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg, identificada com o nome do
12 produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade
e oeso tímido.
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido acético, embalagem
13

de 500 ml, devidamente identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido
Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo, constituídos de grãos

..a.

inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem com
dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, prazo de validade e peso líquido.
Arroz branco, 1kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo polido, grão novo,

15

primeira qualidade, embalagem plástica identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade
e peso líquido.
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g, com data de

16

17

18

19

fabricação, lote, validade entre outros itens definidos pela legislação.
Manter embalagem intacta, sem deformidades, sujeiras ou umidade.
Café torrado e moído embalado a vácuo, 250g, embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, selo de pureza da AssociaçãoBrasileira
da Indústria do Café - ABIC.
Farinha de mandioca, 1kg, isenta de sujidades, umidade ou
fermentação. Embalagem secundária, fardo de 30kg.
Farinha de trigo, 1kg, com fermento, isenta de umidade e sujidades,
embalagem com lote, validade e período de fabricação, conforme
exigências técnicas sanitárias.
Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e
sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material

20

terroso, sujidades e misturas de outras variedades de espécies;
acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05 meses a

identificada

com o nome do produto, data de fabricação,

composição mínima, prazo de validade e peso líquido

23

24

Macarrão parafuso com ovos, embalagem de 500 gramas,
devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido,
íntegra, sem perfurações, e original da indústria. Ingredientes:
farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não
triturado pelo manuseio.
Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas,
devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido, íntegra,
sem perfurações, e original da indústria. Ingredientes: farinha de
trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não triturado pelo
manuseio

3300

3300
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Milho para pipoca, embalagem de 500g, devidamente identificada
com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido
Mistura para bolo, composta de farinha de trigo enriquecida com

26

diversos, embalagem de 400g, intacta, contendo todas as

25

720

PCI'

tozzo

RS 1,55

R$

1.116,00

400

per

vita massa

RS 2,58

R$

1.032,00

PCT

dular

RS 1,26

R$

2.268,00

495

kg

nutrimais

RS 7,44

R$

3.682,80

495

kg

nutrimais

RS 7,44

R$

3.682,80

ferro, ácido fálico, açúcar, gordura vegetal, sal, fermento. Sabores

especificações

necessárias

como

lote,

validade,

data

de

fabricação, entre outros.
Milho para munguzá amarelo (canjica), embalagem de 500g,
27

identificada com o nome do produto, data de fabricação, 1800
composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Proteína text. de soja tipo carne, sem umidade, embalagem 400g,

28

identificada

com o nome do produto, data

de fabricação,

composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Proteína text de soja tipo frango, sem umidade, embalagem
29

400g, identificada com o nome do produto, data de Fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido.

TOTAL DO LOTE 01 - RS

RS

193-297,13

VALOR TOTAL POR EXTENSO - CENTO E NOVENTA E TRÉS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS,

CONDIÇ ES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado
a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno
conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNP):10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
Tel /fax: (75) 3247-2297 RAMAL 204

E-MAIL CORPORATIVO:

pr
R8:

tante

estaolicitacao hotmail.com

al: Reglnaldo

de Souza Júnior

CPF: 003.866.98

Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA

.1 0.854.145/ 000
COMERCIAL PINTO DE CERQU
Rua Mangabeira, N° 35
CEP: 44255
LURARÁ - ✓A
1

COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA CNP.' 10 854 14540001.03 - 845C ESTADUAL 83 O'S 543 Rua da Mangate,r4.35. centro. Saci Saha CEP 44 255-000 TeL.475) 3247-229? RAMAL 204 E-mad
grupocestaciac~o~ com

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: COMERCIAL PINTO

1
TEL/FAX (75)3247-2297
RAMAL 204

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LIDA
RARA - BAHIA

RÚA DA MANGABEIRA N.35. BAIRRO CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMAIIENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
N2014/2020-PROCESSO ADMINISTRATIVO Na
036/2020 MO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:

C.N.PJ.: 10.854.145/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025.543

CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

23/04/2020

081111):Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS AUMENNCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo Inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 02 - CARNES E FRIOS
m.aiLi

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTI
DADE

UND

MARCA

VALOR UNITÁRIO
RS

2640

kg

jf

R5822

1650

kg

belo charque

R$

4290

kg

aviva

990

kg

kg

V. TOTAL

Carne bovina moída, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem em

filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação
do produto, marra do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
1

oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n°

R$

21.700.80

25,20

RS

41.580.00

R$

7,80

RS

33.462,00

suinco

R$

13,80

R$

13.662,00

surrico

R$

13,80

R$

13.662,00

304 de 22/04/96 e ng 145 de 22/04/98. da Resolução da

ANVISA n° OS de 19/05/99 e da Lei Municipal / Vigiláncia Sanitária n°
5504/99. Embalagem de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira de 1,, embalada a vácuo, ponta de agulha, não
deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem
primária, devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto:
bloco de consistência firme, cor, cheiro e sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a
2

embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada
embalagem deverá apresentar peso liquido de 500g. No rótulo da embalagem
primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara, as
seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a marca; Nome e
endereço do fabricante; Lista de ingredientes, Conteúdos líquidos; Data de
fabricação; Data de validade ou prazo máximo para consumo; Número do lote.
Coxa e sobrecoxa de frango, 1,qualidade, sem tempero, congelado. A
carne deve apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas; acondicionado em embalagem de polletileno, atóxico. O frango
deverá estar congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigiláncia
Sanitária. Validade mínima de 6 meses.
Linguiça calabresa defumada, embalagem a vácuo com Indicação da
validade, não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquidos na

4

embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito estado de
conservação. Aspecto: bloco deconsistêncla firme. A embalagem primaria do
produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem

5

deverá aposentar peso líquido de meio quilo (500g).
Linguiça calabresa tipo josefina. embalagem a vácuo com Indicação da
validade, não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de liquido na
embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito estado de
conservação. Aspecto: bloco de consistência firme; cor, cheiro e sabor
caracter-faltos Ausência de sujidades, parasitos e larvas A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso líquido de meio quilo (SOO G). No rótulo da
embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma
clara, as seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a marca;
Nome e endereço do fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos líquidos;
Data de fabricação; Data de validade ou prazo máximo para consumo; Número
do lote; de 1,qualidade.

990
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7

Peito de frango, de 1' qualidade, sem tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de polietilenixatóxIco.() frango deverá
estar congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância
Sanitária. Validade mínima de 6 meses.
Salsicha para hot dog, tipo vima, embalagem em saco de polietileno
vedado á vácuo, com indicação de validade, contendo 500g; O produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Não poderá conter
mais que 2% de amido, mais de 200 ppm de nitrito e no máximo (1,5% de
fosfatos, apresentando-se em gomos uniformes e padroniza
Ca
sensoriais Aspecto: característico, não deve apresentar superficie pegajosa;
Cor: própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas; Odor próprio.
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre fácil, em molho de tomate,

3300

2000

kg

avivar

R5

11,40 R$

37.620,00

kg

aivivar

R5

5,40

RS

10.800.00

CX

palmeira

R$

138,00

RS

531.300,00

eviscerada e descamada, livre de nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça,
Embalagem lata de 130g, devidamente identificada com o nome do produto,
3850

8

data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Embalagem sem violações, amassados e ternigens, validades visíveis. Caixa
com 50 unidades.

TOTAL DO LOTE 02 - RS
RS
703.786,80
VALOR TOTAL POR EXTENSO - SETECENTOS E TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS.
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigéncia será contado
a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno
conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Representante Legal: REGINALDO SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
Rg: 09482970-50 SSP/BA CPF: 003.866.985-46
CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNPJ: 10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
Tel /fax: (75) 3247-2297 RAMAL 204
E-MA
RATIVO:
estaolicitaca
il.com

at: Reginaldo Santos de Souza Júnior
CPF: 003.866.985-46
23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA
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NOME FANTASIA DA EMPRESA UC1TANTE: COMERCIAL PINTO

I
TEL/FAX (75)3247-2297

RAZÃO SOCIAL DA UOTANTE COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA

RAMAL 204

IRARÁ - BANtA

ROA DA MANGABEIRA N. 35, BAIRRO CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE

C.N.PJ.: 10.854.145/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025543

ucrraçAo-PREGÃO PRESENCIAL

N•4114/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Pe2
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINA= 75 99820-7070

23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AUMENTROOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. landins Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 03 - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
—

.1

UNO
UNO

MARCA

540

RI:

sustentam

1650

kg

sustentare

R$

1650

kg

sustentare

6600

UND

5500

DOE
DADE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

VALOR

Mato

V. TOTAL

as

Pó para preparo de bebida láctea sabores diversos, ricos em vitaminas.
Embalagem de
I

1 Kg devidamente identificada com o nome do produto, data de

fabricação, composição mínima,

prezo de validade e peso liquido. O produto

115 18,72

RS

10.106.80

23,04

RS

38.016.00

R$

17,64

RS

29.106.00

marota

R$

10,79

RS

71214,00

UNO

mimoso

R$

4,56

R$

25.080,00

3960

GRF

palmeiron

R$

3,11

R$

12.315,60

2160

GRF

palmeiron

Rs

3,11

RS

6.717,60

2160

GRF

palmeiron

R$

2,38

RS

5.140,80

2160

GRF

palmeiron

R$

4,67

R$

10.087,20

R$

207.786,00

não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data da entrega.
Pó para preparo de mingau sabores diversos, ricos eis vitaminas. Embalagem de
1kg devidamente indetificada com o nome do produto, data de fabricação ,
2

composição mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data da entrega.
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1kg

3

devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.
Achocolatado em pó, instantâneo, composição mínima: cacau em pó e

•

açúcar, embalado em pacotes plásticos de 1Kg, devidamente identificados com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso liquido.
Iogurte, tipo integral, sabores diversos, embalagens lacradas de 900rn1, contendo
clara identificação do lote, fabricação, validade e demais itens exigidos pela

5

legislação. O produto deverá estar em boa qualidade de apresentação e em
refrigeração ou temperatura adequada de conservação
Suco concentrado sabor goiaba. Composto de suco de goiaba
-'6

concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 2,5 litros.
Suco concentrado sabor acerola. Composto de suco de acerola

7

concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 mi; Rendimento para 2,5 litros;
Suco concentrado sabor caju. Composto de suco de capa concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado,

e
não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2.5 litros;
Suco concentrado sabor maracujá. Composto de suco de maracujá
concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
9

Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 mi; Rendimento para 4,5 litros;
TOTAL DO LOTE 03 - RS

VALOR TOTAL POR EXTENSO - DUZENTOS E SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS.
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

Flb854.145/00
COMERCIAL PINTO DE CER
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Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) 0 prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vIgéncia será contado
a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno
conhedmento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNPJ:10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
Tel ff= (75) 3247-2297 RAMAL 2
E-MA ORPORATTVO:
• -- staolicl
ofárhotmallcom
ntante =•al: Regi
0948297: CPF: 003.8

1irantos de Souza Júnior
,4 85-46

Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA
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NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: COMERCIAL PINTO
TEL/FAXii75) 3247-2297
RAMAL 204

RAZÃO SOCIAL DA UOTANTE: COMERCIAL PINTO DE CERCLUEIRALTDA
ROA DA MANOACEIRA N. 38, BAIRRO CENTRO

IRARÁ - GAMA
PREFEITURA PAUNICIP/U. DE torpes- COPASSÀO
PERMAINEKTE DE DOTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

C.N.P.J.: 10.454.145/000143 insawdo ESTADUAL : 63.025543

N1014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO NI
CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
33/04/2020

METO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AUMENTbOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infante,
Fundamental, e dos Alunos Cluikambolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de releres
' acta

Sra. landira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das Instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referencia.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 04 - PÃES
--om

QUANTI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNO

DADE

UNTAM
IS

MARCA

V. TOTAL

Pão para Ilot Dog: Embalados em pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
1

sem ~doudos, fungos ou sujidades. devidamente identificados com

33000

pct

yds.,

500

Oct

vitor

RS

1000

PCt

valor

R5

Ingredientes e prazo de validade. O produto deverá ter peso e qualidade

RS

247.900.00

7,50

RS

1750,00

7,50

RS

7.500,00

RS

258.750,00

R57,50

conforme o solicitado.
2

Pão integral Embalados em pacotes de 400g
Pio de forma, Embalados em pacotes de 500g, devidamente lacrados, sem

3

amassados, fungos ou sujidades, devidamente identificados com
ingredientes e prazo de validade. O produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
TOTAL DO LOTE 04 - RS
VALOR TOTAL POR EXTENSO - DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e Indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) ineSeS.PraZO de execução do objeto do contrato e de vigência será contado
a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que ternos pleno
conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593.2 CONTA 2949-1
—'FIERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNPJ:10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
1/fax: (75) 3247-2297 RAMAL 204
o-

RATIVO: gr

taolici

il.com

ai: Reginaldp Sijrtfos de Souza Júnior
CPF: 003.866.9
Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAI PINTO DE CERQUEIRA LTDA
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NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: COMERCIAL PINTO

I
TEL/FAX (75)3247-2297
RAMAL 204

ITE: COMERCIAL PINTO DE CIMQUORA LIDA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

IRARA - BANIA

ROA DA MANGABEIRA N° 35, BAIRRO CENTRO

PREFETTURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

C.N.PJ.: 10254.145/0001.03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025.543

CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

~14~0-PROCESSO ADMINISTRATWO Ne
036/2020 TIPO-. MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS AUMENTfOOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. landira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade

das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 05-OVOS
~LM

i

,

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Ovo de Galinha: TIPO EXTRA CLÁSSICO, unidades com média de 50g,
sem sujidades. rachaduras e embalados com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade. Branco
Ovo de Galinha Caipira: unidades com média de 50g, sem sujidades, rachaduras e
embalados com o cuidado necessário a

não comprometer a qualidade.

CtUANT1
DADE

UND

MARCA

2320

02

ms

500

DZ

caipira

VALOR unTÁRioV.

RS

RS 5,41

RS

TOTAL DO LOTE 05 - R$

9,55

TOTAL

RS

12.561.20

RS

4.775,00

RS

17.326,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO - DEZESSETE MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
CONDIÇ ES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,

encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado

a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno
conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNP3:10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
Tel /fax: (75) 3247-2297 RAMAL 2
CO PORATIVr
rupocestaolicita hotmail.com

~RP
al: Reginal Santos de Souza Júnior
7050 CPF:

985-46

Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA

45100e354
ogacipa.PI1410 OZ 35 rtgabeira,
MaC e.V. 44255-rIR.B.Ektk -

COMERCIAL PINTO DE CEROUEIRA LIDA CNPJ.10 554 145/0001-03 - INSC. ESTADUAL 83 025 543 Rua da Wingatiesa,35 centro rirca ga.9.2 C..... 2' 44255-MO TN {.75)3247.2..N37 RAMAL 204 E4at
grupoccera~ao@tictinaa com

...._.

.1

t

I
CCIA4S(44142

1,jpervirc)
NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: COMERCIAL PINTO

l_.
TEL/FAX 75)3247-2297
RAMAL 204

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA
RtI.A DA MANGABEIRA N. 35, BAIRRO CENTRO

IRARA - BAHIA

C.N. PJ.: 10.854.145/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025.543

CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº014/2020- PROCESSO ADMINtSTRATNO AM
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABEFMJRA:
23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMEN1100S para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Landira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de VSa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência,

PROPOSTA DE PREÇO
LOTE 06 — LEITES E BISCOITOS
Ai

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANT1
DADE

UND

MARCA

VALOR UNIÁRIO
T
as

20000

PM'

LOLA

RS 4,80

4950

UNO

imperial

R$

220

UND

sciT -,

7425

PCT

vita massa

V. TOTAL

Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D; não
modificado. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integrei e apto
1

para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados.

RS

96.000.00

1,87

RS

9.256,50

R$

15,12

R$

3.326.40

R$

3,00

RS

22.275.00

Embalagem de ZOO g devidamente Identificada com o nome do produto, data
de fabricação. composição mínima, prazo de validade e peso liquido
Leite de cdco, embalagem de 500m1. Devidamente identificada com o nome do
2

produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquida
Leite de soja, original, isento de lactose, rico em micronutrientes, com peso

3

liquido de 300g, Devidamente identifi cado, com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido. Sem

4

5

umidade, sujidades ou violação na embalagem.
Biscoito erram craker tradicional, salgado, fitbricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,
de caracteres organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com
farinha de trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada,
leite e outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar, aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição mínima, prezo de validade e peso
liquido
Biscoito cream craker integral salgado, fabricado a partir de matérias-primas
Tas e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com
farinha de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal
hldrogenada. entre outros Ingredientes, desde que permitidos pela legislação
vigente e mencionados. O produto não devera conter soja nem quaisquer
substâncias corantes. Cada biscoito deverá pesar, aproximadamente, Sg (cinco
gramas). Embalagem contendo no mínimo 400 g. devidamente identificada
com o nome do produto, data de fabricação, composição minima, prazo de
validade e peso liquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem contendo no mínimo 44)0 g, devidamente

iy!
4500

PCT

vita massa

RS

3,34

RS

15.030.00

3300

PCT

vita massa

R$

3,34

RS

11.022,00

3300

PC)'

vita massa

R$

3,34

R$

11.022,00

identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
6

prazo de validade e peso liquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Biscoito doce tipo Maisena, dupla embalagem, contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,

7

composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organ lé cos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se a

uebradiço.

\\N

Cí

(1,354.145/0

COMERCIAL PINTO DF C
Rua

g,- gira,

f.U a.C£P
,.... 44 255. Ter-- {Z5)
COMERCIAL PINTO DE CERQUE/RA LIDA CNPJ.10.eS4 14510501.03 - it,M ESTADUAL 0.n 543 Rua da Mangabeca,35. omito. iraLr2
grupocase~tacaceikhoi maii.com
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1
11. Fintem

Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate ou leite, dupla embalagem, contendo
no mínimo 400g, devidamente Identificada com o nome do produto, data de
fabrlcaç-3o, composição mínima, prazo de validade e peso liquido. Serão 3300
8.514,00
PCT
2,58 RS
peryan
R5
8
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, mão podendo apresentar excesso de durera e nem se apresentar
quebradiço.
TOTAL DO LOTE 06 - RS
RS
176.445,90
VALOR TOTAL POR EXTENSO - CENTO E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, es contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses-Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado
a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que ternos pleno
conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Representante Legal: REGINALDO SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
Rg: 09482970-50 55P/13A CPF: 003.866.985-46

ANTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
--MERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNPI:10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
—rei /fax: (75) 3247-2297 RAMAL 204
E-MAIL CORPORATIVO: upocestaollci
o0hotmail.com

Repr- 'ntante Legal: Regina Santos de Souza Júnior
R

297050 CPF: 003. .985-46

Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA

COMERCML PINTO DE CERQUEIRA LTDA CNPJ:10854 1450001.03 INSC ESTADUAL. 83.025 543 Rua da Mangaberm.35. tendo. IraM Bahia,CER 44.255.000 TeI (75i 3247-2297 RAMAL 204 E-mal
wupccostaohcitacao@holmait com

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: COMERCIAL PINTO

I
TEL/FAX (75)3247-2297

RAZÃO SOCIAL DA UCITANTE: COMERCIAL PINTO DE CERQUBRA LIDA

RAMAL 204

MARA - BANIA

RU DA MANGABEIRA N.35, BAIRRO CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE taiçois-

COMISSÃO

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

C.N.PJ.: 10.854.145/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025543

N9014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nt
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:

23/04/2020

CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AUMENTSOOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referencia

Sra. landira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de VSa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 07
~Da

- FRUTAS E LEGUMES
QUANTI

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

DADE

UND

MARCA

VALOR UNI TÁRIO
RS

FLS 3,61

V. TOTAL

ABACAXI: Selecionado, de 1, qualidade, com unidade média de cerca de 1 kg.
1

2

R$

3.610,00

4,90

R$

490.00

R$

32,30

R$

9.690,00

in natura

R$

4,90

R$

1.470,00

kg

in natura

RS

3,50

RS

1.750,00

200

kg

in natura

R$

3,92

RS

784,00

1000

kg

in natura

11$

4,90

R$

4.900,00

tenro, sem machucados, sujeiras ou parasitas com odor e sabor
rararteristIrnç idennadrx an consumo
Abacate Selecionado, de 11 qualidade, com unidade média de cerca de 1 kg,

1000

kg

in fratura

tenro, sem machucados, sujeiras ou parasitas com odor e sabor

100

kg

in matuta

R$

300

kg

bom alho

300

kg

500

Característicos adequados ao consumo
Alho nacional : Produto selecionado, de Ir qualidade, sem sujidades, com
3

odor esabor característicos e grau de maturação que mantenha a
qualidade do produto.
ABÓBORA Moranga: Selecionada, de 1e qualidade, unidades médias, sem
machucados, sujeiras ou parasitas; contendo ainda grau de maturação que

*
suporte o transpor te e o armazenamento, até o momento da manipulação e
CO/151/1110
AIPIM: Produtos, in natura, selecionados, de 11 qualidade, inteiros sem defeitos,
5

sujeiras, manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o
transporte e a conservação que mantenham a qualidade do produto
Beterraba : De 1* qualidade, casca lisa, sem machucados, manchas ou cortes,

6
tenras que mantenham a qualidade e amadureçam a pós a entrega
BATATA INGLESA: Selecionada com frutos inteiros, rijos, sem brotos,cortes,
7

sujeiras ou manchas; com grau de maturação que permita boaqualidade na
conservação e consumo
BATATA DOCE: Selecionada, de primeira, inteira, areia, sem manchas,

"""

cortes ou brotos, com grau de maturação que mantenham o sabor e a qualidade
fin nreviírtn
CEBOLA BRANCA: De 1s qualidade, selecionadas, cascas integras, sem

500

kg

in natura

RS

4,20

RS

2.100,00

9

manchas, sujeiras, cortes ou machucados, grau de maturação próprio para
.-i-mtnntnr. erIncfwar3e1
Cenoura: De ls qualidade, selecionadas, cascas integras, sem manchas, sujeiras,

800

kg

in natura

RS

4,20

R$

3.360.00

500

kg

in natura

R$

4,20

R$

2.100,00

to

y

cortes ou machucados, grau de maturação próprio para consumo e conservação.
Goiaba : Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de 1* qualidade, que
11

não tenham sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita
cahrt, P em. rzrarb.rkf irnt
Inhame : Produtos, in natura, selecionados, de 11 qualidade, inteiros sem defeitos,

500

kg

in natura

RS

5,32

R$

2.660,00

12

sujeiras, manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o

200

kg

in natura

RS

6,86

RS

1.372,00

200

kg

in natura

R$

2,80

RS

560,00

15000

tuid

nina

RS

0,90

R$

13.500,00

transporte e a conservação que mantenham a qualidade do produto
Laranja pêra; Produtos, in natura, selecionados, de 35 qualidade, inteiros
13

sem defeitos, sujeiras, manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de
tolerar o transporte e a conservação que mantenham a qualidade do produto

14

MAÇÃ NACIONAL Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso
médio de 50g. Sem suleiras machucados e grau
Manga ; Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso

IS

médio de 50g. Sem sujeiras, machucados e grau de maturação que definam boa
.21irtarlo rin nterintn
Maracujina, maracuja amarelo: Selecionadas, tamanhos uniformes, de

500

kg

in natura

RS

4,20

R$

2.100,00

16

primeira qualidade, peso médio de 50g. Sem sujeiras, machucados e grau de

50

kg

in natura

RS

8,12

R$

406.00

maturação que definam boa qualidade do produto

Ff5:854.145/or
COMERNI NNTO DE Cr:*
Rua Mangabeira
co,.~. PINTO DE CEROIJEJRA LIDA CNPJ 1C.852 1450001-05 • INSC ESTADUAL 8.3 025 513 Rua da Marrpbesa,35. amuo. Cara Bah,
grupocestaal~tschnail CM11

-7:ClEp:‘,,:.?.24,.3
.9 Xe

3- t.,) O

I-- IRARÁ - BA

1
c

•1

f

penrro
MELANCIA; Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de 1t qualidade,
não tenham sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que
permita sabor e cor arracteristicos (Não queremos
frutos brancose sem açúcar).

que

17

18

Peça: Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de 1. qualidade, que não
tenham sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita sabor e

500

kg

in natura

RS

3,50

R$

1.750,00

300

kg

in natura

R$

9,52

RS

2.856,00

1000

kg

in natura

RS

5,60 R$

5.600.00

kg

in natura

RS

5,60 R$

560,00

kg

in natura

R$

rew rar2rtoektier.

TOMATE: Cascas lisas, firmes, tenros de 11, sem sujeiras, machucados, cortes
19

20

manchas larvas ou parasitas; que suportem chegar ao destino ainda em ponto de
amadurecer; com grau de maturação que permita sabor e odor
caracteristicos, mantendo aqualidade dos frutos
Tangerina de primeira qualidade tamanho médio grau dematuração pronta para
consumo. sem machucados eseiecionados.
Uva de primeira qualidade tamanho médio grau dematuração pronta para

21

100

600

11,90

RS

7.140.00

RS

68.758,00

consumo, sem machucados e selecionados.
TOTAL DO LOTE 07 - RS
VALOR TOTAL POR EXTENSO - SESENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS.
CONDIÇOES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão Inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e Indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
--~PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado
—a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que ternos pleno
conhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Representante Legal: REGINALDO SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
Rg: 09482970.50 SSP/BA CPF: 003.866.985-46
CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNPJ:10.854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
Tel /fax: (75) 3247-2 7 RAMAL 204

oRATivo- .

estaolicitac300 mall.com

Legal: Regin
48297

O CPF: 003.866.

s de Souza Júnior
46

Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA

1450tr.'
1:40„854.
COgRCUI, PINTO DE rif,r4, C
Rua tAanyabeira,

CEP; 442 -0'00

(
\\\
COMERCIAL PINTO DE CEROUE:RA LTDA ONPJ.10 854 145t000I•c4 • inSC ESTADUAL 83 025 543 Roa da 2Aangaberra.35 centro. rara Unto CEP 44.255020 Te!. <;751 3247-2247 RAMAL 204 Eertad
drupocestacIA-rtacaoLientrnad core

NOME FANTASIA DA EMPRESA UCITANTE: COMERCIAL PINTO

E
TEL/FAX (75)3247-2297
RAMAL 204

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA
IRARA -BAHIA

RUA DA MANGABEIRA te' 35. BAIRRO CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
N2014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:

C.N.PJ.: 10.854.145/0001-03 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 83.025.543

CEP: 44.255.000

PESSOA PARA CONTATO: REGINALDO 75 99820-7070

23104/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALRAENTIOOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade
das instruções e critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 08 - CONDIMENTOS
~ta

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTI
DADE

UND

MARCA

MAIOR warduad
R5

R5 45,00

V. TOTAL

Canela em pau, condimento, em pacotes de plástico atóxico, transparente,
1

termossoldado, resistente, com peso liquido de 40g contendo todas as

1000

kg

trop

2

informações segundo a legislação vigente.
Coco ralado sem açúcar pct de SOg

100

kg

&no oco

R.$

kg

sabor

kg

RS

45.000,00

21,75

RS

2.175.00

R5

7,50

RS

2.250,00

cuco

RS

5,10

Ri

1.530,00

I%

sabor

R$

45,00

R$

22.500,00

kg

regela

R$

5,40

RS

1.080.00

RS

74.536,00

Condimento a base de pimenta do reino e cominho moídos, pct 100g
3

seguindo todas as informações segundo a legislação vigente.

300

i

Corante, alimento a base de urucum, 100g, com identificação do produto, marca
do fabricante orazo de validade.
Cravo da índia, condimento, aspecto físico granulado, embalagem plástica com

300

5

6

500
40g, contendo todas as informações segundo a legislação vigente
Tempero caseiro completo Embalagem de 300g, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
200
peso liquido
TOTAL DO LOTE 08 - RS

VALOR TOTAL POR EXTENSO - SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS.
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem corno todos os custos relativos a mão de obra,
encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total
execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado
a partir da assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que ternos pleno
--=.e.onhecimento do local e das condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
— 7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Representante Legal: REGINALDO SANTOS DE SOUZA JÚNIOR
Rg: 09482970-50 SSP/BA C PF: 003.866.985-46
CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 0593-2 CONTA 2949-1
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA -ME CNP): 854.145/0001-03 INSC.EST: 83.025.543
Tel /fax: (75) 3247-2297 RAMAL 204
E-MAIL-C

RATIVO: gru

Repre
Rg:

toolicitaca,o0

RegInaido
29
'
7050

ail.com

de Souza júnior

: 003.866.98 •6

Irará, 23 de Abril de 2020
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA

0 • iNSC ESTADUAL 83 025 543 Rua da Mangabeta.35. cento Irará Bahm.CEP. 44 2ssoce Tel 17513247-2257 RAMAL 204 q:road
COMERCIAL PINTO DE CERQUES:2A LTDA CNPJ.10 8541450301-C3
grupocestnanceacaMkholotact.corn
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PRAÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO, IRAMA1A-BA
miniPres;°
CNN: 09.106.586/000148 INSC., EST: 075.294.330 ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
ATT. A COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
RELAÇAO DOS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL

PROPOSTA DE PREÇO
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020
SUPERMERCADO MINE/MGAZINE S & A
A.F DA SILVA MAGALHAES - ME
CNPJ: 09.106.586/0001-48

INSC. EST: 075.294.330

ENDEREÇO: PÇA FELICIANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO

CIDADE: IRAMAIA-BA

ESTADO: BAHIA

TELEFONE: (77) 9 8812-2912

CEP: 46.770-000

,:".
-`—DOS BANCÁRIO:
NCIA: 1496-6 CONTA: 109647-8 A. F. DA SILVA MAGALHÃES - BANCO DO BRASIL
OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas
tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência.

?
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"

Lote I
1111~.~01Pr" I."
1D
DISCRIMINAÇÃO

1

__..-

3

PRECO
UNIT.

PREÇO
TOT/i

.0.

MARCA

QUAY'.

KG

Açúcar, tipo cristal, de I', sacarose de cana de açúcar, na cor
branca, acondicionado em embalagem plástica contendo 01
(um) kg, devidamente identificada com o nome de produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido; isento de sujeira c umidades.

ARCO VERDE

7920

: ',1

20.116,80

UND

Adoçante a base dc SUCRALOSE, embalagem unitária de 100
ml identificada com o nome do produto, data de fabricação,
prazo de validade e demais itens de acordo com a legislação.

ADOCIL

165

4,80

792,00

UND

Almondegas de carne bovina ao molho de tomate, preparada,
enlatada, em embalagem identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima e prazo de validade; de
acordo com a Legislação Sanitária e Ministério de Agricultura.
Ingredientes: podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos
amiláceos (máximo 5%) e condimentação leve. Sem pimenta
Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação
vigente. Peso líquido drenado minimo de 60%, Embalagem.
primária de 420g, embalagem secundária em caixa dc papelão
reforçado, validade mínima de 02 anos a partir da entrega do
produto.

ODERICH

3135

5,40

16.929,00

UND

Amido, de milho. Embalagem com 500g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso liquido.

MAIS CERTA

500

3,25

1.625,00

UND

Atum de banana (doce negobom): Doce de banana embalado
por unidade coberto com açúcar cristal, embalagem plástica
contendo 500 g ou 45 unidades, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.

Q.BOM

18000

0,14

2.520,00

CART

Caldo sabor carne; composição mínima: sal, gordura vegetal,
amido, cebola, carne bovina, salsa, pimenta e alho. Embalagem
com 24 unidades, identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido.

ARISCO

3300

7,80

25.740,00

CART

Caldo sabor galinha; composição mínima: sal, gordura vegetal,
amido, cebola, frango, salsa, pimenta e alho. Embalagem
contendo 24 unidades, identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso liquido.

ARISCO

3300

7,80

25.740,00

L

4

6

7
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8

UND

Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos vegetais
interesrificados, água, sal, leite em pó e vitamina A. Teor
mínimo de lipídeos de 70%, 0% de gordura trans. Apresentar
registro no Ministério da Agricultura. Embalagem de pote
plástico, atóxico, 250g, identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso liquido.

9

UND

Molho pronto de tomate (sugo tradicional). Isento de
fermentações, alterações ou sujidades, odor e sabor
característicos, embalagens em SACHET de 340g.

PRAMESSA

6820

1,35

9.207,00

UND

Extrato de tomate alimentício, ingrediente básico tomate,
conservação isenta de fermentação, feito com tomates maduros,
PALADORI
selecionados, sem pele e sem sementes, saches com no mínimo
340g.

1980

1,25

2.475,00

II

UND

Óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros
óleos, gorduras ou outras matérias estranhas ao produto.
Embalagem contendo no mínimo 900 ml, identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido.

SOYA

924

4,85

4.481,40

12

KG

Sal refinado iodado, embalagem de I kg, identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido.

CAVALINHO

400

0,60

240,00

UND

Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido acético,
embalagem de 500 ml, devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso liquido.

ZAELI

400

2,45

980,00

KG

Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo, constituídos de grãos
inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, embalagem
com dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, numero de lote, prazo de validade e peso liquido.

DO SITIO

3630

3,15

11.434,50

KG

Arroz branco, 1 kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo polido, grão
novo, primeira qualidade, embalagem plástica identificada com
o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido.

ALIANÇA

1815

3,30

5.989,50

UNO

Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g, com data de
fabricação, lote, validade entre outros itens de finidos pela
legislação. Manter embalagem intacta, sem deformidades,
sujeiras ou umidade.

PRONTU

1080

2,30

2.484,00

17

PCT

Café torrado e moído embalado a vácuo, 250g, embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, selo de pureza da Associação
Brasileira da Indústria do Café - ABIC.

GRUMADO

1100

3,50

3.850,00

18

KG

Farinha de mandioca, I kg, isenta de sujidades, umidade ou
fermentação. Embalagem secundária, fardo de 30kg.

BAIANINHA

1980

2,99

5.920,20

=
ANW

13

14

15

16

DELICIA

2000

2,10

4.200,00

Email: comercial.mg
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Farinha de trigo, 1kg, com fermento, isenta de umidade e
sujidades, embalagem com lote, validade e período de
fabricação, conforme exigências técnicas sanitárias.

SARANDI

540

3,60

1.944,00

FARTURA

3000

6,89

20.670,00

Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituido de grãos inteiros e
sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material
20

KG

terroso, sujidades e misturas de outras variedades de espécies;
acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega, em embalagem de 01 kg.

KG

Feijão fradinho, 1' qualidade, grãos íntegros, isentos de fungos,
matéria terrosa, parasitas, detritos animais e vegetais.
Acondicionado em saco plástico, validade minima de 05 meses
a contar da entrega, embalagens de 500g.

DULAR

1320

7,00

9.240,00

PCT

Flocos de milho, Embalagem contendo 500g devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido.

BONOMILHO

4620

1,45

6.699,00

PCT

Macarrão parafuso com ovos, embalagem de 500 gramas,
devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto fisico bem
conservado, não triturado pelo manuseio.

BRANDINI

3300

3,00

9.900,00

24

PCT

Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas,
devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
líquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto fisico bem
conservado, não triturado pelo manuseio.

PETYAN

3300

2,85

9.405,00

,,...--,,,,,

PCT

Milho para pipoca, embalagem de 500g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, SEMPRE VERDE
composição mínima, prazo de validade e peso liquido.

720

2,00

1.440,00

26

PCT

Mistura para bolo, composta de farinha de trigo enriquecida
com ferro, ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, fermento.
Sabores diversos, embalagem de 400g, intacta, contendo todas
as especificações necessárias como lote, validade, data de
fabricação, entre outros.

NEILAR

400

2,85

1.140,00

27

PCT

Milho para munguzá amarelo (canjica), embalagem de 500g,
identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição minima, prazo de validade e peso líquido.

LEOCADIA

1800

1,60

2.880,00

28

KG

Proteína text. de soja tipo carne, sem umidade, embalagem
400g, identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido.

NUTRIMAIS

495

9,20

4 554,00

22

23
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KG

Proteína text. de soja tipo frango, sem umidade, embalagem
400g, identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido.

NUTRIMAIS

495

9,20

.4 s':,; ,
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Lote II
ITEM

UNID

PREÇO
TOTAL

QUANT

KG

Carne bovina moida, de primeira, sem osso e sem
gordura. Embalagem em filme PVC transparente ou saco
plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da
Agricultura, DIPOA n° 304 de 22/04/96 e n° 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n° 05 de 19/05/99 e
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n° 5504/99.
Embalagem de 500gr.

JF

2640

10,50

27.720,00

KG

Carne de charque tipo dianteira de l', embalada a vácuo,
ponta de agulha, não deve apresentar odor de ranço, nem
depósitos de liquido na embalagem primária, devendo
se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto:
bloco de consistência firme, cor, cheiro e sabor
característicos. Ausência de sujidades, parasitos e larvas.
O produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem
primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente.
Cada embalagem deverá apresentar peso liquido de
e
rótulo
da embalagem
primária
500g.
No
de forma
secundária deverão
constar
principalmente,
clara, as seguintes informações: Identificação do produto,
inclusive a marca; Nome e endereço do fabricante; Lista
Conteúdos líquidos; Data de
de
ingredientes;
fabricação; Data de validade ou prazo máximo para
consumo; Número do lote.

VILHETO

1650

3u.i)r)

49.500,00

KG

Coxa e sobrecoxa de frango, 1° qualidade, sem
tempero, congelado. A carne deve apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno, atóxico. O
frango deverá estar congelado no ato da entrega.
kg.
O estabelecimento
Embalagem
média
de
1
fornecedor deverá estar adequado aos padrões da
Vigilância Sanitária. Validade mínima de 6 meses.

DA GENTE

4296

8.50

36.465,00

.-—
— —,

3

I'REÇO
UNIT.
(RS)

MARCA
,.....—

.. DIS.CRIMEN

- O,

.
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4

KG

Linguiça
calabresa
defumada, embalagem a vácuo
com indicação da validade, não deve apresentar odor de
ranço,
nem
depósitos
de
liquidos
na embalagem
primária,
devendo
se apresentar
em
perfeito
estado
de conservação.
Aspecto:
bloco
de
consistência
firme.
A
embalagem primaria do produto
deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso liquido de meio quilo (500g).

PIF PAF

v9i..)

i

i,50

17.325,00

KG

Linguiça
calabresa
tipo
josefina, embalagem a vácuo
com indicação da validade, não deve apresentar odor de
ranço,
nem
depósitos
de
liquido
na embalagem
primária,
devendo
se apresentar
em
perfeito
estado
de conservação.
Aspecto:
bloco
de
consistência firme; cor, cheiro e sabor característicos.
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente.
Cada embalagem deverá apresentar peso liquido de meio
quilo (500 G)
No rótulo da embalagem primária e
secundária deverão constar principalmente,
de
forma
clara, as seguintes informações: Identificação do produto,
inclusive a marca; Nome e endereço
do
fabricante;
Lista
de ingredientes; Conteúdos líquidos, Data de
fabricação; Data de validade ou prazo máximo para consumo;
Número do lote; de I' qualidade.

PIF PAF

990

18,00

17.820,00

KG

Peito de frango, de 1* qualidade, sem tempero, congelado.
A carne deve apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas e parasitas; acondicionado em
embalagem
de polietileno, atóxico. O frango deverá
média
estar congelado no ato da entrega. Embalagem
de
1
kg.
O estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade
mínima de 6 meses.

DA GENTE

3300

9,50

31.350,00

KG

Salsicha para hot dog, tipo viena, embalagem em
saco de polietileno vedado á vácuo, com indicação de
validade, contendo 500g; O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente. Não poderá conter
mais que 2% de amido, mais de 200 ppm de nitrito e no
máximo 0,5% de fosfatos, apresentando-se em gomos
uniformes e padronizados. Características sensoriais:

PIF PAF

2000

8,50

17.000,00

...../

_."

7
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8

CX

Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre fácil, em molho
de
tomate,
eviscerada
e
descamada,
livre
de
nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça, Embalagem lata de
I 30g, devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
líquido. Embalagem sem violações, amassados e ferrugens,
validades visíveis. Caixa com 50 unidades.

88

3850

lh es.iramaiar@grnail.com
Email: comercial.magaY
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577.500,00
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PRONTU

540

14,00

7.560,00

KG

Pó para preparo de mingau sabores diversos, ricos em
vitaminas. Embalagem de 1kg devidamente indetificada com o
nome do produto, data de fabricação , composição mínima,
prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter data
de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da
entrega.

PRONTU

1650

13,50

22.275,00

KG

Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos em vitaminas.
Embalagem de 1kg devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso liquido. O produto não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da
entrega.

SUSTENTARE

1650

17,00

28.050,00

UND

Achocolatado em pó, instantâneo, composição minima: cacau
em pó e açúcar, embalado em pacotes plásticos de IKg,
devidamente identificados com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido.

APTI

6600

8,10

53.460,00

UND

Iogurte, tipo integral, sabores diversos, embalagens lacradas de
900m1, contendo clara identificação do lote, fabricação,
validade e demais itens exigidos pela legislação. O produto
deverá estar em boa qualidade de apresentação e em
refrigeração ou temperatura adequada de conservação.

POLAR

5500

3,70

20.350,00

GRF

Suco concentrado sabor goiaba. Composto de suco de goiaba
concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não
fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros.

GRAVILLE

3960

2,80

II 088,00

GRF

Suco concentrado sabor acerola Composto de suco de acerola
concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não
fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros;

GRAVILLE

2160

2,80

6.048,00

,c2-

6

N

KG

s--.....,

3

._ ,, IS I

PREÇO
TOTAL
(RS):,.......

Pó para preparo de bebida láctea sabores diversos, ricos em
vitaminas. Embalagem de 1 Kg devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter data
de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da
entrega.

..."---

2

-

PREÇO
-UNIT.
.' ,$):..,....
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Suco concentrado sabor caju. Composto de suco de caju
concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de
8

GRF

açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não

GRAVILLE

2160

2,60

5.616,00

GRAVILLE

2160

4,70

10.152,00

fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros;

Suco concentrado sabor maracujá. Composto de suco de
maracujá concentrado, água, conservantes, acidulante, sem
9

G RF

adição

de

açúcar.

Pasteurizado,

homogeneizado,

não

refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro
com 500 ml; Rendimento para 4,5 litros;
GERAL

CENTO E SETENTA E QUATRO MIL E U

'TO E 'O 'E►'

1/
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Lote IV
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-'ORMFIL~ •

4..4.

QUANT

PREÇO
UNIT.
RS

PREÇO
TOTAL
S

1

PCT

Pão para Hot Dog: Embalados em pacotes de 10 und,
devidamente lacrados, sem amassados, fungos ou sujidades,
devidamente identificados com ingredientes e prazo de
validade. O produto deverá ter peso e qualidade conforme o
solicitado.

.......-:")

PCT

Pão integral Embalados em pacotes de 400g

ARIA DO
P ADORDO
G

500

10,00

5.000,00

PCT

Pão de forma, Embalados em pacotes de 500g, devidamente
lacrados, sem amassados, fungos ou sujidades, devidamente
identificados com ingredientes e prazo de validade. O produto
deverá ter peso e qualidade conforme o solicitado.

PADARIA DO
GORDO

1000

6,00

6.000,00

..."
3

PADARIA DO
GORDO

33000

Email: comercial.magalhaes.iramaia@gmail.com
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Lote VI
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1 LA. 4_ AO

MARCA

.-

......,

i

QUANT

.:',V, t'g %RIZ..., .... ..

PCT

Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas A
e D; não modificado. Produto obtido por desidratação do leite
de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante
processos tecnologicamente adequados. Embalagem de 200 g
devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido

BIG LEITE

UND

Leite de eixo, embalagem de 500m1. Devidamente identificada
com o nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.

PREÇO
UN1T..
(RS)

PREÇO
TOTAL:
(RS) _,,.

._

4,55

97.(.Ul1,00

EXTRA 130\1

1950

2.40

1! 8S0,00

UND

Leite de soja, original, isento de lactose, rico em
micronutrientes, com peso liquido de 300g, Devidamente
identificado, com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Sem
umidade, sujidades ou violação na embalagem.

SUPRA SOY

220

16,50

3.630,00

PCT

Biscoito cream craker tradicional, salgado, fabricado a partir de
matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados
os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres
organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com
farinha de trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal
hidrogenada, leite e outros ingredientes, desde que permitidos
pela legislação vigente e mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias corantes. Cada biscoito
deverá pesar, aproximadamente, 5g (cinco gramas). Embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido.

DELIU ,

7425

3.2n

23 760,o0

~.1
2

4
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PETYAN

PCT

Biscoito doce tipo Maria, embalagem contendo no mínimo 400
g, devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
l iquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.

DELIA I:

PCT

Biscoito doce tipo Maisena, dupla embalagem, contendo no
mínimo 400 g, devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso liquido Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço.

DELITI

PCT

Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate ou leite, dupla
embalagem, contendo no mínimo 400g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço.

PETYAN

,•••".

7

—
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Biscoito cream craker integral salgado, fabricado a partir de
matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados
os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres
organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com
farinha de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal refinado,
gordura vegetal hidrogenada, entre outros ingredientes, desde
que permitidos pela legislação vigente e mencionados. O
produto não deverá conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar, aproximadamente, 5g
(cinco gramas). Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição minima, prazo de validade e peso
liquido.

eu
--,

6

MINI PREÇO

4500

3,40

15.300,00

3,10

10.230,00

33, .

3,10

10.230,00

3300

2,95

9.735,00

(,ENTO E OITENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REA1S'i

Email: comercial.mag lhaes.iramaia@gmail.com

Ca
fire"

inini

PRAÇAI
FELI !ANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO, IRAMAIA-BA
CNPJ: 09.106.586/0001-48 INSC. EST: 075.294.330 ME

Data de abertura do processo 23 de ABRIL de 2020 ás 09:00 Horas
Sala de Reuniões da comissão de licitação, Centro, Lençóis -Bahia.

Validade da proposta - 60 dias
Arma de pagamento - Conforme edital
de entrega - Conforme edital
Prazo de execução - Conforme edital.
Iramaia - Bahia, 23 de ABRIL de 2020.
A. F.

A MA ALHÃES-ME
PJ.• 09.106.586/0001-48

Email: comercial.magalhaes.iramaia@gmail.com
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação
Número
PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda expressamente, que:
a)

Recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta.

b) Concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital
e seus Anexos, comprometendo-nos a fornecer os produtos objeto desta licitação.
c) Nos preços propostos estão inclusos todas as despesas necessárias à perfeita formação do
valor do objeto, tais como: material de consumo, salários, seguros, impostos, taxas, encargos
sociais e trabalhistas, transporte ao local da prestação do serviço ou à entrega dos produtos
e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta
licitação, constituindo assim, a única remuneração pelos fornecimentos contratados.
d) Asseguramos a prestação/fornecimento do serviço/produto nos prazos previstos neste
Edital. que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o serviço e
concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital
em referência.
Iramaia-Ba, 23 de ABRIL de 2020.

/".
A. È

A' MAGALHÃES

.7K586/0001-48
Andréia Ferreira da Silva Magalhães
RG: 07.295.289-01 SSP/BA
CPF: 952.945.625-53
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação
Número
PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A empresa A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME inscrita no CNPJ: 09.106.586/0001-48, por
intermédio de seu representante legal a Sra. ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES
portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.295.289-01 SSP/BA e do CPF n° 952.945.625-53,

para fins do Pregão Presencial n° 014/2020 da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da Licitação de modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N° 014/2020, foi elaborada de maneira independente pela empresa A. F. DA SILVA
MAGALHÃES-ME, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Licitação de modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação de modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Licitação de modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
014/2020. por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Licitação de modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
014/2020 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação de modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
PRESENCIAL N° 014/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação:
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação de modalidade
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Iramaia-Ba, 23 de ABRIL de 2020.

MAGALHÃES
. 86/0001-48
Andréia Ferreira da Silva Magalhães
RG: 07.295.289-01 SSP/BA
CPF: 952.945.625-53

A.
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PRAÇA FEUCIANO AUGUSTO DE SOUZA, CENTRO, IRAMAIA-BA
CNPJ: 09.106.586/0001-48 INSC. EST: 075.294.330 ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Modalidade de Licitação
Número
PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE
CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

A empresa A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME inscrita no CNPJ: 09.106.58610001-48. por
intermédio de seu representante legal a Sra. ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES
portador (a) da Carteira de Identidade n° 07.295.289-01 SSP/BA e do CPF n° 952.945.625-53,
para fins do Pregão Presencial n° 014/2020 da Prefeitura Municipal de LENÇÓIS, declara, sob
as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias à execução do
objeto do pregão presencial para registro de preços n° 014/2020 do Município de Lençóis, Bahia,
principalmente no que se refere aos locais, trechos, obrigações e condições para a prestação do
serviço e entrega objeto da licitação, DECLARAMOS ainda, que "a empresa tem conhecimento
de todos os locais de transporte entrega dos produtos, principalmente no que se refere a locais
de difícil acesso, bem como de todas as condições necessárias a completa execução do objeto,
declinando quaisquer reclamações posteriores que se refiram a condições de execução do
contrato de forma que dispensa, por desnecessária, a visi técnica ".

Iramaia-Ba, 23 de ABRIL de 2020.

AGALHÃES
PJ: 09.116.586/0001-48
Andréia Ferreira da Silva Magalhães
RG: 07.295.289-01 SSP/BA
CPF: 952.945.625-53
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PROCURAÇÃO
1- OUTORGANTE: A. F. DA SILVA MAGALHÃES-ME, empresa localizada à Praça
Feliciano Augusto de Souza, s/n°, Centro, CEP: 46.770-000, Iramaia-Bahia, inscrita no
CNPJ n° 09.106.586/0001-48 e Inscrição Estadual n° 075293330, neste ato representada
por ANDREIA FERREIRA DA SILVA MAGALHÃES, brasileira, maior, casada,
empresária, portador do CPF n° 952.945.625-53 e CIRG n° 07.295.289-01 SSP/BA,
— residente e domiciliada na cidade de Iramaia-BA.
2- OUTORGADO: SIDINEI BRITO MAGALHÃES, brasileiro, maior, casado,
empresário, portador do CPF n° 938.728.285-68 e CIRG n° 06.606.046-04 SSP/BA,
residente e domiciliado na cidade de Iramaia-BA.
3. Através do presente instrumento particular de mandato, o(a) OUTORGANTE nomeia e
constitui como seu procurador(a) o(a) OUTORGADO(a), conferindo-lhe poderes para
tratar de todo e qualquer assuntos de interesse do outorgante nesta, representando
junto a modalidade de Licitação tipo: CARTA CONVITE, TOMADA DE PREÇOS,
PREGÃO PRESENCIAL, junto a órgão Federal, Estadual e Municipal, podendo
apresentar documentos, fazer declarações, preencher fichas e formulários, fazer
cadastros para compras, vender, assinar pedidos, proposta de preços, negociar
preços, formular lances, interpor recursos e desistir deles, contra-razoar, assinar
contratos, negociar preços e demais condições, confessar firmar compromissos ou
acordos e participar de todos os demais aos pertinentes a licitações, enfim, praticar
todos os atos que forem de direito permitido, por mais especiais que sejam, o que
dará por bom, firme e valioso. Assina e aceita a outorgante. Dispensadas as
testemunhas conforme o artigo 221 do Novo Código Civil Brasileiro.
Validade: 12 (doze) meses.
Iramaia - Bahia, 20 de dezembro de 2019.
A. F. D ILVA MAGALHÃES-ME
Andréia Ferreira da Silva Magalhães
Outorgante

RAZÃO SICIAL• JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
TEL: (75)99247-9500
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO
INSCEST: 125.902.155 ME
CNPJ: 22.853.595.0001-60
BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS
ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS Nº 213
CEP:
46.880.000
CIDADE: ITABERABA
A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N2 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 1
item

Descrisção

marca

und

qtda

pindorama

KG

7920

v.unit

v.total

Açúcar, tipo cristal, de 12, sacarose de cana de
açúcar, na cor branca, acondicionado em
embalagem plástica contendo 01 (um) kg,
devidamente identificada com o nome de
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido; isento
de sujeira e umidades.
Z+A13:

R$

2,26

R$

17.899,20

R$

2,00

R$

330,00

R$

4,18

R$

13.104,30

R$

2,73

R$

1.365,00

Adoçante a base de SUCRALOSE, embalagem
unitária de 100 ml identificada com o nome do
produto, data de fabricação, prazo de validade e

adocil

und

165

demais
2
Almondegas de carne bovina ao molho de
tomate, preparada, enlatada, em embalagem
identificada como nome do produto, data de
fabricação, composição mínima e prazo de
validade; de acordo com a Legislação Sanitária e
Ministério de Agricultura. Ingredientes: podendo
conter açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos
(máximo 5%) e condimentação leve. Sem
pimenta. Podem ser empregados aditivos

oderich

und

3135

permitidos pela legislação vigente. Peso líquido
drenado mínimo de 60%, Embalagem: primária
de 420g, embalagem secundária em caixa de
papelão reforçado, validade mínima de 02 anos a
partir da entrega do produto.

3
Amido, de milho. Embalagem com 500g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
4 peso líquido.

mais certa

und

500

Atum de banana (doce negobom): Doce de
banana embalado por unidade coberto com
açúcar cristal, embalagem plástica contendo 500
g ou 45 unidades, identificada com o nome do

doce lacerda

und

18000

produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
5

R$

4,00

R$

72.000,00

R$

7,20

R$

23.760,00

R$

7,20

R$

23.760,00

R$

1,50

R$

3.000,00

R$

1,00

R$

6.820,00

R$

1,24

R$

2.455,20

R$

4,00

R$

3.696,00

R$

0,65

R$

260,00

R$

1,00

R$

400,00

Caldo sabor carne; composição mínima: sal,
gordura vegetal, amido, cebola, carne bovina,
salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24
unidades, identificada com o nome do produto,

maggi

Cart

3300

data de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido.
6
Caldo sabor galinha; composição mínima: sal,
gordura vegetal, amido, cebola, frango, salsa,
pimenta e alho. Embalagem contendo 24
unidades, identificada com o nome do produto,

maggi

Cart

3303

data de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido
7
Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos
vegetais interesrificados, água, sal, leite em pó e
vitamina A. Teor mínimo de lipídeos de 70%, 0%
de gordura trans. Apresentar registro no
Ministério da Agricultura. Embalagem de pote

DELICIA

und

2000

plástico, atóxico, 250g, identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
8
Molho pronto de tomate (sugo tradicional).
Isento de fermentações, alterações ou sujidades,
odor e sabor característicos, embalagens em
9

bonare

und

6820

SACHET
Extrato de tomate alimentício, ingrediente básico
tomate, conservação isenta de fermentação,
feito com tomates maduros, selecionados, sem

bonare

und

1980

pele e sem sementes, sachet com no mínimo
10 340g
Óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas
de outros óleos, gorduras ou outras matérias
estranhas ao produto. Embalagem contendo no
mínimo 900 ml, identificada com o nome do

soya

und

924

produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
11
Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg,
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de

max

KG

400

12 validade e peso líquido.
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido
acético, embalagem de 500 ml, devidamente
identificada com o nome do produto, data de

marata

und

400

fabricação, composição mínima, prazo de
13 validade e peso líquido.

Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo,
constituídos de grãos inteiros, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalagem com
dados de identificação, procedência,

dalon

KG

3630

informações nutricionais, número de lote, prazo
de validade e peso líquido.
14

R$

2,73

R$

9.909,90

R$

2,73

R$

4.954,95

R$

2,11

R$

2.278,80

R$

3,00

R$

3.300,00

R$

2,33

R$

4.613,40

R$

2,80

R$

1.512,00

R$

6,00

R$

18.000,00

R$

6,00

R$

7.920,00

R$

1,00

R$

4.620,00

Arroz branco, 1kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo
polido, grão novo, primeira qualidade,
embalagem plástica identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

dalon

KG

1815

mínima, prazo de validade e peso líquido.
15
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g,
com data de fabricação, lote, validade entre
outros itens definidos pela legislação. Manter
embalagem intacta, sem deformidades, sujeiras

neilar

und

1080

ou umidade.
16
Café torrado e moído embalado a vácuo, 250g,
embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, selo de pureza da

2 de julho

pct

1100

Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC.
17
Farinha de mandioca, 1kg, isenta de sujidades,
umidade ou fermentação. Embalagem

ki-sabor

KG

1980

18 secundária, fardo de 30kg.
Farinha de trigo, 1kg, com fermento, isenta de
umidade e sujidades, embalagem com lote,
validade e período de fabricação, conforme

sarandi

KG

540

exigências técnicas sanitárias
19
Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios,
com teor de umidade máxima de 15%,
isento de material terroso, sujidades e
misturas de outras variedades de

diamantina

KG

3000

espécies; acondicionado em saco
plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega, em embalagem de 01
20 kg.
Feijão fradinho, 12 qualidade, grãos íntegros,
isentos de fungos, matéria terrosa, parasitas,
detritos animais e vegetais. Acondicionado em
saco plástico, validade mínima de 05 meses a

donana

KG

1320

contar da entrega, embalagens de 500g.
21
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

coringa

pct

4620

mínima, prazo de validade e peso líquido.
22

Macarrão parafuso com ovos, embalagem de 500
gramas, devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido,
petyan

íntegra, sem perfurações, e original da indústria.

pct

3300

Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto
físico bem conservado, não triturado pelo
manuseio.
23

R$

1,90

R$

6.270,00

R$

1,45

R$

4.785,00

R$

1,50

R$

1.080,00

R$

2,16

R$

864,00

R$

1,20

R$

2.160,00

R$

2,90

R$

1.435,50

R$

2,90

R$

1.435,50

R$

243.988,75

Macarrão espaguete com ovos, embalagem de
5043 gramas, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso
petyan

líquido, íntegra, sem perfurações, e original da

pct

3300

indústria. Ingredientes: farinha de trigo e ovos.
Aspecto físico bem conservado, não triturado
pelo manuseio.
24
Milho para pipoca, embalagem de 500g,
devidamente identificada com o nome do

pacha

produto, data de fabricação, composição

pct

720

25 mínima, prazo de validade e peso liquido.
Mistura para bolo, composta de farinha de trigo
enriquecida com ferro, ácido fálico, açúcar,
gordura vegetal, sal, fermento. Sabores diversos,
neilar

embalagem de 400g, intacta, contendo todas as

pct

400

especificações necessárias como lote, validade,
data de fabricação, entre outros
26
Milho para munguzá amarelo (canjica),
embalagem de 500g, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

pacha

pct

1800

mínima, prazo de validade e peso líquido.
27
Proteína text. de soja tipo carne, sem umidade,
embalagem 400g, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

NUTRIMAIS

KG

495

mínima, prazo de
28 validade e peso líquido.
Proteína text. de soja tipo frango, sem umidade,
embalagem 400g, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição

prontu

KG

495

mínima, prazo de validade e peso líquido.
29

DUZENTOS E QUARENTA E TRÉS MIL E NOVICENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.
Declaro que nos preços proposto encontram-se inccluido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou
de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
FORMA DE ENTREGA: PARCELADA
CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020

JOVEI2ISO SILVA SAMPAIO ME
CNM: 22.853.595/0001-60

Supermercado

Bem barato
RAZÃO SICIAL: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO

TEL: (75)99247-9500

CNPJ: 22.853.595.0001-60

INSC.EST: 125.902.155 ME

ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS N2 213

BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS

CIDADE: ITABERABA

CEP: 46.880.000

A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N2 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 2
item

Descrisção

marca

und

qtda

campo do gado

KG

2640

R$

9,60

R$

25.344,00

bello charque

KG

1650

R$

27,00

R$

44.550,00

v.unit

v.total

Carne bovina moída, de primeira, sem osso e
sem gordura. Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, marcas e
1

carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA nº 304 de
22/04/96 e n° 145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n° 05 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária n° 5504/99.
Embalagem de 500gr.

Carne de charque tipo dianteira de 1á,
embalada a vácuo, ponta de agulha, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquido na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme, cor,
cheiro e sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá
2

ser embalado a vácuo, a embalagem primária
do produto deverá ser do tipo plástica
resistente. Cada embalagem deverá apresentar
peso líquido de 500g. No rótulo da embalagem
primária e secundária deverão constar
principalmente, de forma clara, as seguintes

h,

informações: Identificação do produto,
inclusive a marca; Nome e endereço do
fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos

I\

líquidos; Data de fabricação; Data de validade
ou prazo máximo para consumo; Número do
lote.

t,"

Jovelino Silva Sampaio — M CNPJ :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
Coxa e sobrecoxa de frango, V qualidade, sem
tempero, congelado. A carne deve apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas e parasitas; acondicionado em
3

embalagem de polietileno, atóxico. O frango

Bujão

KG

4290

R$

7,50

R$

32.175,00

seara

KG

990

R$

15,60

R$

15.444,00

seara

KG

990

R$

15,60

R$

15.444,00

deverá estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O estabelecimento
fornecedor deverá estaradequado aos padrões
da Vigilância
Sanitária. Validade mínima de 6 meses.

Linguiça calabresa defumada, embalagem a
vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquidos na embalagem primária, devendo se
4

apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme. A
embalagem primaria do produto deverá ser do
tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso líquido de meio quilo
(503g).

Linguiça calabresa tipo josefina, embalagem a
vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
liquido na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme; cor,
cheiro e sabor característicos. Ausência de
5

sujidades, parasitos e larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo plástica
resistente. Cada embalagem deverá apresentar
peso liquido de meio quilo (500 G). No rótulo
da embalagem primária e secundária deverão
constar principalmente, de forma clara, as
seguintes informações: Identificação do
produto, inclusive a marca; Nome e endereço
do fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos
líquidos; Data de fabricação; Data de validade
ou prazo máximo para consumo; Número do
lote; de V qualidade

Jovelino Silva Sampaio — PCNP.1 :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos/ 13, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
Peito de frango, de V qualidade, sem tempero,
congelado. A carne deve apresentar aspecto,
cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e
parasitas; acondicionado em embalagem de
6

polietileno, atóxico. O frango deverá estar

guião

KG

3300

R$

8,50

R$

28.050,00

rezende

KG

2000

R$

6,00

R$

12.000,00

palmeira

OC

3850

R$

140,00

R$

539.000,00

R$

712.007,00

congelado no ato da entrega. Embalagem
média de 1 kg. O estabelecimento fornecedor
deverá estar adequado aos padrões da
Vigilância Sanitária. Validade mínima de 6
meses.

Salsicha para hot dog, tipo viena, embalagem
em saco de polietileno vedado à vácuo, com
indicação de validade, contendo 500g; O
produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Não poderá conter mais que
7

2% de amido, mais de 200 ppm de nitrito e no
máximo 0,5% de fosfatos, apresentando-se em
gomos uniformes e
padronizados. Características sensoriais:
Aspecto: característico, não deve
apresentar superfície pegajosa; Cor:
própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas; Odor: próprio.
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre
fácil, em molho de tomate, eviscerada e
descamada, livre de nadadeiras/barbatanas,
cauda e cabeça, Embalagem lata de 130g,

8

devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Embalagem sem violações, amassados e
ferrugens, validades visíveis. Caixa com 50
unidades.

seticentos e doze mil e sete reais

-;-,ALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.
Declaro que nos preços proposto encontram-se inccluido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de
acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos_
FORMA DE ENTREGA: PARCELADA
CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020

10VELINO SILVA SAMPAIO ME

Jovelino Silva Sampaio — ME CNPJ :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
CNPJ: 22.853.595/0001-60

Jovelino Silva Sampaio — ME CNPJ :22.853.595/0001-60 1ns. Est 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
RAZÃO SICIAL: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO

TEL: (75)99247-9500

CNPJ: 22.853.595.0001-60

INSC.EST: 125.902.155 ME

ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS Nº 213

BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS

CIDADE: ITABERABA

CEP: 46.880.000

A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 3
item

Descrisção

marca

und

qtda

v.unit

v.total

prontu

KG

540

R$

14,00

R$

7.560,00

sustentare

KG

1650

R$

14,00

R$

23.100,00

sustentare

KG

1650

R$

14,00

R$

23.100,00

milkly

und

6600

R$

14,00

R$

92.400,00

Pó para preparo de bebida láctea sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de
1 Kg devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
ida entrega.
Pó para preparo de mingau sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de
1kg devidamente indetificada com o nome
do produto, data de fabricação , composição
minima, prazo de validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data

2

da entrega
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos
em vitaminas. Embalagem de 1kg
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
minima, prazo de validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data

3

da entrega.
Achocolatado em pó, instantâneo,
composição mínima: cacau em pó e açúcar,
embalado em pacotes plásticos de 1Kg,
devidamente identificados com o nome do
produto, data de fabricação, composição

4

mínima, prazo de validade e peso liquido.

Jovelino Silva Sampaio — M

l'i.7353.595/0001-60 lns. Est: 125.902.155 ME

Rua: João Miguel Dos Santos 21, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
Iogurte, tipo integral, sabores diversos,
embalagens lacradas de 900m1, contendo
clara identificação do lote, fabricação,
validade e demais itens exigidos pela
legislação. O produto deverá estar em

natural gurt

und

5500

R$

6,00

R$

33.000,00

imperial

GrF

3960

R$

2,50

R$

9.900,00

imperial

GrF

2160

R$

2,90

R$

6.264,00

imperial

GrF

2160

R$

2,50

R$

5.400,00

imperial

GrF

2160

R$

4,00

R$

8.640,00

R$

209.364,00

boa qualidade de apresentação e em
refrigeração ou temperatura adequada de
conservação.

5
Suco concentrado sabor goiaba. Composto
de suco de goiaba concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml; Rendimento

6

para 2,5 litros.
Suco concentrado sabor acerola. Composto
de suco de acerola concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml; Rendimento

7

para 2,5 litros;
Suco concentrado sabor caju. Composto de
suco de caju concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml; Rendimento

8

para 2,5 litros;
Suco concentrado sabor maracujá.
Composto de suco de maracujá
concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar.
Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml; Rendimento

9

para 4,5 litros;
duzentos e nove mil e trezentos e sessenta e quatro reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.
Declaro que nos preços proposto encontram-se inccluido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou
de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
FORMA DE ENTREGA: PARCELADA
CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020

CNPJ :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Jovelino Silva Sampaio —
Rua: João Miguel Dos Santos 3, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
1

-<57^à

JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
CNPJ: 22.853.595/0001-60

Jovelino Silva Sampaio — ME CNPJ :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail_com

Supermercado

Bem barato
RAZÃO SICIAL: JOVEUNO SILVA SAMPAIO ME
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO

TEL: (75)99247-9500

CNPJ: 22.853.595.0001-60

INSCEST: 125.902.155 ME

ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS N2 213

BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS

CIDADE: ITABERABA

CEP: 46.880.000

A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 4
item

Descrisção

marca

und

qtda

rodrigues

PCT

33003

R$

3,50

R$

115.500,00

rodrigues

PCT

500

R$

5,50

R$

2.750,00

rodrigues

PCT

1000

R$

5,50

R$

5.500,00

R$

123.750,00

v.unit

v.total

Pão para Hot Dog: Embalados em pacotes
de 10 und, devidamente lacrados, sem
amassados, fungos ou sujidades,
devidamente identificados com
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.

1
Pão integral Embalados em pacotes de

2

400g
Pão de forma, Embalados em pacotes de
500g, devidamente lacrados, sem
amassados, fungos ou sujidades,
devidamente identificados com
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.

3
cento e vinte e tres mil seticentos e ciquenta reais
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.
Declaro que nos preços proposto encontram-se inccluido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
FORMA DE ENTREGA: PARCELADA
CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020
Çn-epç
JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
CNPJ: 22.853.595/0001-60

Jovelino Silva Sampaio — ME CNRI :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercac o

Bem barato
RAZÃO SICIAL: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO

TEL: (75)99247-9500

CNPJ: 22.853.595.0001-60

INSC.EST: 125.902.155 ME

ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS N9 213

BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS

CIDADE: ITABERABA

CEP: 46.880.000

A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N2 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROSALIMENTÍCIOS para
alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo
conforme especificações, quantidades econdições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 5
item

Descrisção

marca

und

qtda

EMAPE

DZ

2320

R$

7,00

R$

16.240,00

EMAPE

DZ

SOC)

R$

8,00

R$

4.000,00

R$

20.240,00

v.unit

v.tota I

Ovo de Galinha: TIPO EXTRA CLÁSSICO,
unidades com média de 50g, sem
1

sujidades, rachaduras e embalados com o
cuidado necessário a não comprometer a
qualidade. Branco
Ovo de Galinha Caipira: unidades com
média de 50g, sem sujidades, rachaduras e

2

embalados com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade.

vinte mil e duzentos e quarenta reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.
Declaro que nos preços proposto encontram-se inccluido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou
de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

-IRMA DE ENTREGA: PARCELADA
-riNDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020
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JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
CNPJ: 22.853.595/0001-60

Jovelino Silva Sampaio— ME CNPJ :22.853.595/0001-60 1ns. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
RAZÃO SICIAL: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO

TEL: (75)99247-9500

CNPJ: 22.853.595.0001-60

INSCEST: 125.902.155 ME

ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS N2 213

BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS

CIDADE: ITABERABA

CEP: 46.880.000

A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N2 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROSALIMENTÍCIOS para
alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo
conforme especificações, quantidades econdições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 6
item

Descrisção

marca

und

qtda

piracanjuba

PCT

20000

R$

4,60

R$

92.000,00

extra bom

und

4950

R$

2,60

R$

12.870,00

suprasoy

und

220

R$

18,00

R$

3.960,00

v.unit

v.total

Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com
vitaminas A e D; não modificado. Produto obtido
por desidratação do leite de vaca integrai e apto
para a alimentação humana, mediante processos
tecnologicamente adequados. Embalagem de 200
g devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido.
1
Leite de côco, embalagem de 500m1. Devidamente
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade

2

e peso líquido
Leite de soja, original, isento de lactose, rico em
micronutrientes, com peso liquido de 300g,
Devidamente identificado, com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso liquido. Sem umidade,

3

sujidades ou violação na embalagem

Jovelino Silva Sampaio —
CNPJ :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos
Bair . ardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-288 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
Biscoito cream craker tradicional, salgado,
fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa ou parasitos e em
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados
os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres
organolépticos anormais. O produto deverá ser
preparado com farinha de trigo, amido de milho,
sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, leite e
outros ingredientes, desde que permitidos pela
legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá

petyan

PCT

7425

R$

2,80

R$

20.790,00

petyan

PCT

4500

R$

2,90

R$

13.050,00

petyan

PCT

3300

R$

3,00

R$

9.900,00

petyan

PCT

3300

R$

3,00

R$

9.900,00

conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido

4
Biscoito cream craker integral salgado, fabricado a
partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal
cozidos, queimados, de caracteres organolépticos
anormais. O produto deverá ser preparado com
farinha de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal
refinado, gordura vegetal hidrogenada, entre
outros ingredientes, desde que permitidos pela
legislação vigente e mencionados. O produto não
deverá conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas). Embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade

5

e peso líquido
Biscoito doce tipo Maria, embalagem contendo no
mínimo 400 g, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar

6

quebradiço.
Biscoito doce tipo Maisena, dupla embalagem,
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade
e peso liquido. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de
dureza e nem se apresentar quebradiço.

7

CN\

Jovelino Silva Sampaio — E."J : /153.595/0001-60 1ns. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, :aluo: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m_bernbarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate ou leite,
dupla embalagem, contendo no mínimo 400g,
devidamente identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido. Serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres

petyan

PCT

3300

R$

3,40

R$

11.220,00

R$

173.690,00

organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e

8

nem se apresentar quebradiço.

cento e setenta e ires mil e seiscentos e noventa reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.
Declaro que nos preços proposto encontram-se inccluido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou
de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
=RMA DE ENTREGA: PARCELADA
CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020
?
)1
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JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
CNPJ: 22.853.595/0001-60

Jovelino Silva Sampaio — ME CNPJ :22.853.595/0001-60 1ns. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bembarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato
RAZÃO SICIAL: JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BEM BARATO
TEL: (75)99247-9500
INSC.EST: 125.902.155 ME
CNPJ: 22.853.595.0001-60
ENDEREÇO: R.JOÃO MIGUEL DOS SANTOS Nº 213
BARRIO JARDIM DAS PALMEIRAS
CIDADE: ITABERABA
CEP: 46.880.000
A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE LENÇOIS
ATT:AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Ne 014/2020
OBJETO: Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência.
Proposta de Preço

lote 7
item

Descrisção

marca

und

qtda

ouro verde

pct

1.100

R$

4,00

R$

4.400,03

copra

pct

1000

R$

2,20

R$

2.200,00

cuco

pct

1.100

R$

1,00

R$

1.100,00

cuco

pct

500

R$

0,80

RS

400,00

ouro verde

pct

500

R$

3,00

R$

1.500,00

pirata

und

400

RS

2,50

RS

1.000,00

R$

10.600,00

v.unit

v.total

Canela em pau, condimento, em pacotes de
plástico atóxico, transparente,
1

termossoldado, resistente, com peso
liquido de 40g contendo todas as
informações segundo a legislação vigente.

2

Coco ralado sem açúcar pct de 50g
Condimento a base de pimenta do reino e

3

cominho moidos, pct 100g seguindo todas
as informações segundo a legislação vigente
Corante, alimento a base de urucum, 100g,

4

com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade

•

Cravo da índia, condimento, aspecto fisico
granulado, embalagem plástica com 40g,
5

contendo todas as informações segundo a
legislação vigente
Tempero caseiro completo Embalagem de
300g, devidamente identificada com o

6

nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e
peso liquido.

dez mil e ceiscetos reais
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93.

Declaro que nos preços proposto encontram-se incduido todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
FORMA DE ENTREGA: PARCELADA
CONDICOES DE PAGAMENTO: conforme Edital

:22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Jovelino Silva Sampaio
C
Rua: João Miguel Dos Santos '2. 3, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-28 (75)99247-9500 / E-Mail: m.bernbarato@gmail.com

Supermercado

Bem barato

»

ITABERABA, 23 DE ABRIL 2020

JOVELINO SILVA SAMPAIO ME
CNPJ: 22.853.595/0(

Jovelino Silva Sampaio — ME CNPJ :22.853.595/0001-60 Ins. Est: 125.902.155 ME
Rua: João Miguel Dos Santos 213, Bairro: Jardim das palmeiras, Itaberaba-Ba Cep:46880-000
Fone:(75)3251-2883 (75)99247-9500 E-Mail: m.bembarato@gmail.com

C &S COMERCIAL DE AUMENTOS E VARIEDADES LTDA -ME
CNPJ: 03.648.692/0001-77
TE: 052.715.893

PROCURAÇÃO// CREDENCIAMENTO

II

A empresa C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA-ME,
sediada a Rua 03 de maio n° 333/B, Caititu, Itaberaba, Ba, CEP. 46.880,000, inscrita no
CNPJ. Sob n° 03.648.692/0001-77 e Inscrição Estadual n° 052.715.893, neste ato
representado por seu Sócio Administrador Sr° Cristiano Lima de Almeida, portador do RG05.647.790-24 SSP -BA e CPF 866.061.235-34, natural de Ibiquera-ba, residente na Av rio
Grande do Norte N° 320, Loteamento Bahia, Itaberaba Ba, credencia no presente certame a
Sra LUZIANE DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, maior, solteira, natural de Itaberaba-Ba,
Representante Comercial, Residente a Rua Manoel Florêncio n° 29, Centro, Itaberaba-Ba
portadora do CPF N° 987.033.315-04 e RG. N' 06.841.683-08 SSP-BA, a participar de
todo e qualquer processo licitatório instaurado por órgão público Municipal, Estadual ou
Federal, em todas as modalidades de licitações públicas na qualidade de
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
empresa, perante a órgãos públicos e entidades particulares, com poderes para participar de
todas as modalidades de licitações públicas previstas em - lei, podendo o mesmo a
presentear e assinar proposta de preços, ofertar lances verbais e por escrito, impugnar
resultados, solicitar revisões de resultados, assinar todos os tipos de declarações: assinar
carta, assinar declarações especificas para licitações, assinar declaração de inexistência de
fatos impeditivos e supervenientes, habilitação, declaração referente ao não trabalho do
menor, declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, receber intimações,
recorrer ou desistir de recorrer, apresentar documentos, requerer inscrição e renovação
cadastral, requerer certidões sub estabelecer, requerer editais de todas modaliaades,
assinar contratos, e tudo o que se fizer necessário para o bom e fiel cumprimento deste
mandato.

1 aberaba 14 de Janeiro de 202
CRISTIAN IMA DE ALMEIDA
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 05.647.790-24
CPF 866.061.235-34

E MAIO N° 333/B, BAIRRO CAITITU - ITABERABA - BANIA- CEP 46.880.000,Fo
568, ou 3251-0600, 75 9179-9857, EMAIL-vendascs2015Gbol.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIME;P.0 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 Azevedo 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
=stado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
tetos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345X1X2) 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.briselo-digital/
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/04/2020 17:19:35 (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 Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA ou
ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.
Código de Consulta desta Declaração: 1446487
A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 28/01/2021 11:52:33 (hora local).
'Código de Autenticação Digital: 118042801200833530282-1 a 118042801200833530282-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.
referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcf4ababb164a2e75321fd0640a9ea118e3c93a06686a65ec383eb178f8f79f5a8d3b78d62523e16a1c95a545651
db6bfacf9eb8a28371df4fa6ee70ae25882c3
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C &S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA -ME
CNPJ: 03.648.692/0001-77
IE: 052.715.893

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Lenções
Lenções- Ba
REF: Pregão Presencial N°014/2020
Processo Administrativo N°036/2020
Tipo: menor preço por Lote

OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e
dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações. quantidades e condições estabelecidas neste
edital e no termo de referência.

A empresa C&S Comercial de Alimentos e Variedades Ltda ME, inscrita
no CNPJ: 03.648.692-0001- 77, sediada na Rua Três de Maio 333B, Caititu, Itaberaba-Ba,
por intermédio de seu representante legal, infra assinado. vem apresentar proposta de preço
no pregão presencial para registro de preços n° 014/2020, conforme planilhas anexas,
salientando, ainda as seguintes condições:
a) O prazo de Validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias;
b) A mesma é elaborada de forma independente e com conhecimento de todas as
obrigações estabelecidas no edital e termo de referência;
c) Nos valores propostos já estão inclusas todas as despesas que influam direta ou
indiretamente nos custos da execução do objeto licitado, inclusive para entrega.

ltaberab 23 de AB I de 020
C&S Comercial e Alimento e Variedades Ltda Me
CNPJ: 03.648.692-0001-77
Cristiano Lima de Almeida(Sócio Proprietário)
CPF: 866.061.235-34
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C S COMERCIAL DE AUMENTOS E IftRIEDADES LTDA —MECNPJ: 03.648.692/009 TrINSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 B
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

-

CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL N2 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como
de fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE I GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

1

2

3

4
5

DESCRIÇÃO
MARCA
Açúcar,
cristal, de la, sacarose de cana de açúcar, na cor branca, acondicionado em
embalagem plástica contendo 01 (um) kg, devidamente identificada com o nome de produto, data
VALE BAHIA
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido; isento de sujeira e umidades.
Adoçante a base de SUCRALOSE, embalagem unitária de 100 ml identificada com o nome do
Pr''''It;t^ r:"'-• ''' '',,,brcar.ão, prazo de validade e demais itens de acordo ..-om .-, :egislação.
Almondegas de carne bovina ao molho de tomate, preparada, enlatada, em embalagem
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima e prazo de validade;
de acordo com a Legislação Sanitária e Ministério de Agricultura. Ingredientes: podendo conter
açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) e condimentação leve. Sem pimenta.
Podem ser empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado mínimo de
60%, Embalagem: primária de 420g, embalagem secundária em caixa de papelão reforçado,
validade mínima de 02 anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade peso líquido.
Atum de banana (doce negobom): Doce de banana embalado por unidade coberto com açúcar
cristal, embalagem plástica contendo 500 g ou 45 unidades, identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, pra o de validade e peso líquido.

UND

QUANT

KG

VR. UNT

VR. TOTAL

7.920

2,55

20.196,00

MARATA

UND

155

6,50

1.072,50

ANGLO

UND

3.135

4,85

15.204,75

MAISCERTA

UND

500

3,20

1.600,00

XBOM

UND

18.000

0,13

2.340,00

RUA: 03 DéMAIO Nº 333/8, BAIRRO CAITITU — ITABERABA — AHIA- CEP 4..:'6
( 18
S6:Ci: O0q4M
L"A
rD

a6
sck2015@bol.com.br

1

C S COMERCIAL DE ALIMENTOS i ]fIRIEDADES LIDA -MECNPJ: 03.648.692/00(0 RrINSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

6

7

8

Caldo sabor carne; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, cebola, carne bovina, salsa,
pimenta e alho. Embalagem com 24 unidades, identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Caldo sabor galinha; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, cebola, frango, salsa,
pimenta e alho. Embalagem contendo 24 unidades, identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e_peso líquido.
Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos vegetais interesrificados, água, sal, leite em pó e
vitamina A. Teor mínimo de lipídeos de 70%, 0% de gordura trans. Apresentar registro no
Ministério da Agricultura. Embalagem de pote plástico, atóxico, 250g, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.

ARISCO

CART

3.300

6,00

19.800,00

ARISCO

CART

3.300

6,00

19.800,00
-

DELICIA

UND

2.000

1,70

3.400,00

9

Molho pronto de tomate (sugo tradicional). Isento de fermentações, alterações ou sujidades, odor e
sabor característicos, embalagens em SACHET de 340g.

FUGINE

UND

6.820

1,25

8.525,00

10

Extrato de tomate alimentício, ingrediente básico tomate, conservação isenta de fermentação, feito
com tomates maduros, selecionados, sem pele e sem sementes, sachet com no mínimo 340g.

JULIETA

UND

1.980

1,30

2.574,00

SOYA

UND

924

4,30

3.973,20

MAX

KG

400

0,60

240,00

MARATA

UND

400

1,25

500,00

TIO LORO

KG

3.630

2,85

10.345,50

DALON

KG

1.815

3,00

5.445,00

DULAR

UND

1.080

1,80

1.944,00

PCT

1.100

3,40

3.740,00

KG

1.980

2,50

4.950,00

KG

540

3,60

1.944,00

Óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou outras matérias

ri estranhas ao produto. Embalagem contendo no mínimo 900 ml, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.

12
13

Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg, identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido acético, embalagem de 500 ml, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.
Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de sujidades e
procedência, informações
nutricionais, número de lote, prazo de validade e peso líquido.

14 materiais estranhos, embalagem com dados de identificação,

15
16

Arroz branco, 1kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo polido, grão novo, primeira qualidade, embalagem
plástica identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e_oesoliouido.
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g, com data de fabricação, lote, validade entre outros
itens definidos pela legislação. Manter embalagem intacta, sem deformidades, sujeiras ou umidade.

Café torrado e moído embalado a vácuo, 250g, embalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, selo de pureza da Associação Brasileira GRAO DOCE
da Indústria do Café - ABIC.
18 Farinha de mandioca, 1kg, isenta de sujidades, umidade ou fermentação. Embalagem secundária,
KI SABOR
fardo de 30ko
19 Farinha de trigo, 1kg, com fermento, isenta de umidade e sujidades, embalagem com lote,
SARANDI
validade e período de fabricação, conforme exigências técnicas sanitárias.

17
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I PI

20

21
22

23

Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade
máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades de
espécies; acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05 meses a contar da entrega, em
embalagem de 01 kg.
Feijão fradinho, la qualidade, grãos íntegros, isentos de fungos, matéria terrosa, parasitas, detritos
animais e vegetais. Acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05 meses a contar da
entreaa. embalagens de 500a.
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g devidamente identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Macarrão parafuso com ovos, embalagem de 500 gramas, devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido, íntegra, sem
perfurações, e original da indústria. Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem
conservado, não triturado pelo manuseio.

Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas, devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido, íntegra, sem
24
perfurações, e original da indústria. Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem
conservada_ não rriturado_p_Plo manuseio..
Milho para pipoca, embalagem de 500g, devidamente identificada com o nome do produto, data de
25
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Mistura para bolo, composta de farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, açúcar, gordura
26 vegetal, sal, fermento. Sabores diversos, embalagem de 400g, intacta, contendo todas as
especificações necessárias como lote, validade, data de fabricação, entre outros.

PLANALTO

KG

3.000

6,00

18.000,00

DONONA

KG

1.320

6,00

7.920,00
..

DULAR

PCT

4.620

1,15

5.313,00

YARA

PCT

3.300

2,25

7.425,00

PE-El/AN

PCT

3.300

1,90

6.270,00

FACHA

PCT

720

1,75

1.260,00

NEILAR

PCT

400

2,65

1.060,00

GUAPORE

PCT

1.800

1,35

2.430,00

NUTRIMAIS

KG

495

7,00

3.465,00

Milho para munguzá amarelo (canjica), embalagem de 500g, identificada com o nome do produto,

27 data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Proteína text. de soja tipo carne, sem umidade, embalagem 400g, identificada com o nome do

28 produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Proteína text. de soja tipo frango, sem umidade, /::rnbs?.l?gem 400g, identificada com o nome do

29 produto, data de fabricação, composição minima, prazo de vaiiaaae e peso líquido.

NU1RIMAIS

49 5

CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E HUM REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOSKG
ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020

3.4b5,00
TOTAL7,00

184.201,95
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CS COMERCIAL DE ALIMENTOS

1 RIEDADES LTDA —MECNPJ: 03.648.692/004 7INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 B
TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725
CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL N2 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE II CARNE E FRIOS
DESCRIÇÃO

MARCA

UND

JF

KG

2.640

11,00

29.040,00

KG

1.650

29,50

48.675,00

1

Carne bovina moída, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem em filme PVC transparente
ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA
no 304 de 22/04/96 e n0 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n0 05 de 19/05/99 e da Lei
Municipal / Vigilância Sanitária no 5504/99. Embalagem de 500gr.

2

Carne de charque tipo dianteira de la, embalada a vácuo, ponta de agulha, não deve apresentar
odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito
estado de conservação. Aspecto: bloco de consistência firme, cor, cheiro e sabor característicos.
Ausência de sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem
primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso
OURO PRETO
líquido de 500g. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de
forma clara, as seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a marca; Nome e
endereço do fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data de
validade ou prazo máximo para consumo; Número do lote.

QUANT

VR. UNT

VR. TOTAL

.../

I

/03.648.692/0001-77
C & S COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA • ME
Ria: 03 de Maio, 133-B
Ca tu - GER: 48.880-000
itabGraba - BA
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4

5

6

7

8

4R1EDADES LTDA —MECNPJ: 03.648.692/000 T7INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

Coxa e sobrecoxa de frango, la qualidade, sem tempero, congelada. A carne deve apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas; acondicionado em embalagem de
polietileno, atóxico. O frango deverá estar congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg.
O estabelecimento fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade
mínima de 6 meses,
Linguiça calabresa defumada, embalagem a vácuo com indicação da validade, não deve apresentar
odor de ranço, nem depósitos de líquidos na embalagem primária, devendo se apresentar em
perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco de consistência firme. A embalagem primaria do
produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de
meio niiiin (SCKIal
Linguiça calabresa tipo josefina, embalagem a vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem primária, devendo se apresentar
em perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco de consistência firme; cor, cheiro e sabor
característicos. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. A embalagem primária do produto deverá
ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de meio quilo (500
G). No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma clara,
as seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a marca; Nome e endereço do
fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data de validade ou prazo
máximo para consumo; Número do lote; de la qualidade.
Peito de frango, de la qualidade, sem tempero, congelado. A carne deve apresentar aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas; acondicionado em embalagem de polietileno,
atóxico. O frango deverá estar congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade
mínima de 6 meses
Salsicha para hot dog, tipo viena, embalagem em saco de polietileno vedado à vácuo, com indicação
de validade, contendo 500g; O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Não
poderá conter mais que 2% de amido, mais de 200 ppm de nitrito e no máximo 0,5% de fosfatos,
apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Características sensoriais: Aspecto:
característico, não deve apresentar superfície pegajosa; Cor: própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas; Odor: próprio.
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre fácil, em molho de tomate, eviscerada e descamada,
livre de nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça, Embalagem lata de 130g, devidamente identificada
com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Embalagem sem violações, amassados e ferrugens, validades visíveis. Caixa com 50 unidades.

AVIGRO

KG

4.290

9,00

38.610,00

SADIA

KG

990

16,50

16.335,00

SADIA

KG

990

16,50

16.335,00

AVIGRO

KG

3.300

9,90

32.670,00

COPACOL

KG

2.000

7,50

15.000,00

PALMEIRA

CX

3.850

140,00

539.000,00

SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

TOTAL

735.665,00

4

ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020
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CS COMERCIAL DE ALIMENTOS E irIEDADES LTDA —MECNPJ: 03.648.692/001 r7INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
'

PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 B
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

CNPJ: 03.648.692/0001-77

I NSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL N2 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.
OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 03 PO PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
DESCRIÇÃO

1

2

3

4

5

MARCA

Pó para preparo de bebida láctea sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1 Kg
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
SUSTENTARE
validade e peso líquido. O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e
cinco) dias da_data da entrem.
Pó para preparo de mingau sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1kg devidamente
indetificada com o nome do produto, data de fabricação , composição mínima, prazo de validade e
SUSTENTARE
peso liquido. O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da
data da entreoa.
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1kg devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
SUSTENTARE
peso liquido. O produto não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da
data da entreoa.
Achocolatado em pó, instantâneo, composição mínima: cacau em pó e açúcar, embalado em pacotes
NEILAR
plásticos de 1Kg, devidamente identificados com o nome do produto, data de fabricação, composição
minima_orazo de validade e peso líquido.
Iogurte, tipo integral, sabores diversos, embalagens lacradas de 900m1, contendo clara identificação
do lote, fabricação, validade e demais itens exigidos pela legislação. O produto deverá estar em boa NUTRIVIDA
qualidade de apresentação e em refrigeração ou temperatura adequada de conservação.

UND

QUANT

VR. UNT

VR. TOTAL

KG

540

21,00

11.340,00

KG

1.650

21,00

34.650,00

KG

1.650

17,70

29.205,00

UND

6.600

7,70

50.820,00

UND

5.500

4,00

22.000,00
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6

Suco concentrado sabor goiaba. Composto de suco de goiaba concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado,
não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 2,5 litros.

7

Suco concentrado sabor acerola. Composto de suco de acerola concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado,
não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 2,5 litros;

8

Suco concentrado sabor caju. Composto de suco de caju concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado,
não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 2,5 litros;

9

Suco concentrado sabor maracujá. Composto de suco de maracujá concentrado, água, conservantes,
acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado,
não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 4,5 litros;

GRANVILE

GRF

3.960

2,20

8.712,00
.

GRANVILE

GRF

2.160

2,20

- 4.752,00

GRANVILE

GRF

2.160

1,80

3.888,00

GRANVILE

GRF

2.160

4,05

8.748,00

CENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E QUINZE REAIS

TOTAL

174.115,00

ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
•

PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 B
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020

-

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.

OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilom bolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 04- PAES
DESCRIÇÃO
1
_
2
3

MARCA

UND

DA CASA

PCT

33.000

4,50

148.500,00

DACASA
Pão de forma, Embalados em pacotes de 500g, devidamente lacrados, sem amassados, fungos ou
DACASA
sujidades, devidamente identificados com ingredientes e prazo de validade. O produto deverá ter
Peso e qualidade conforme o solicitado.
CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

PCT

500

7,50

3.750,00

PCT

1.000

7,50

7.500,00

Pão para Hot Dog: Embalados em pacotes de 10 und, devidamente lacrados, sem amassados,
fungos ou sujidades, devidamente identificados com ingredientes e prazo de validade. O produto
deverá ter peso e Qualidade conforme o solicitado
Pão integral Embalados em pacotes de 400g

ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020

QUANT

VR. UNT

TOTAL

VR. TOTAL

159.750,90

W3,648,.692/0001-77í
C & S COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA - ME
Rua: 03 de Maio, 13343
Caiiitu - CEP: 40 880-000
Itatx:=raba - BA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
-

PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 33313
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL N 2 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020
Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.
OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 05- OVOS

1

2

DESCRIÇÃO
Ovo de Galinha: TIPO EXTRA CLÁSSICO, unidades com média de 50g, sem sujidades, rachaduras e

MARCA

UND

embalados com o cuidado necessário a não comprometer a qualidade. Branco

EMAPE

DZ

2.320

6,50

15.080,00

IN NATURA

DZ

500

9,50

4.750,00

Ovo de Galinha Caipira: unidades com média de 50g, sem sujidades, rachaduras e embalados com o
cuidado necessário a não comprometer a qualidade.

DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS

QUANT

VR. UNT

,

VR. TOTAL

TOTAL,

ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020
i66(

19.830,00

4 A-,/),
/ ‘"
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C & S COMERCIO DE ALIMENTOS
E
VARIEDADES LTDA - ME
Pata: 03 de Mate, 133-B
CJ
- Cgr 40", 850-000
- 13A

RUA: 03 DE MAIO Ng 333/8, BAIRRO CAITITU — ITABERABA — BAHIA- CEP 46.880.000 EMAIL-vendascs2015@bol.com.br

9

C S COMERCIAL DE ALIMENTOS E i(fRIEDADES LTDA -MECNRI: 03.648.692/00(11 "r7INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME
!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
•

PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 B
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020

_

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.
OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 06- LEITES E BISCOITOS
DESCRIÇÃO

1

2

3

4

MARCA
Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D; não modificado. Produto obtido
por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana, mediante processos
tecnologicamente adequados. Embalagem de 200 g devidamente identificada com o nome do PIRACANJUBA
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Leite de côco, embalagem de 500m1. Devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabriCiição, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Leite de soja, original, isento de lactose, rico em micronutrientes, com peso liquido de 300g,
Devidamente identificado, com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido. Sem umidade, sujidades ou violação na embalagem.

UND

QUANT

VR. UNT

VR. TOTAL

PCT

20.000

4,30

86.000,00

DU BOM

UND

4.950

2,30

11.385,00

SOY +

UND

220

15,00

3.300,00

Biscoito cream craker tradicional, salgado, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. O produto deverá ser
e trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, leite e
preparado com
s, desde que permitidos pela legislação vigente e mencionados. O produto não
outros ingredi
PETYAN
deverá conter soja nem quaisquer substâncias corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas). Embalagem contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
p
re„sostízuid .
fl
A
C & S COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA - ME

•/
PCT

7.425

2,65

19.676,25

• 3 e i Mara=

103.6.48 69E0001-ri

I
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5

6

7

8

Biscoito cream craker integral salgado, fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas
de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos
mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado
com farinha de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, entre
outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação vigente e mencionados. O produto não
deverá conter soja nem quaisquer substâncias corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas). Embalagem contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem contendo no mínimo 400 g, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Biscoito doce tipo Maisena, dupla embalagem, contendo no mínimo 400 g, devidamente identificada
com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate ou leite, dupla embalagem, contendo no mínimo 400g,
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres
organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
miehractico

PETYAN

PCT

4.500

3,00

13.500,00
.

SUPRADELY

PCT

3.300

2,85

9.405,00

SUPRADELY

PCT

3.300

2,85

9.405,00

PETYAN

PCT

3.300

2,90

9.570,00

CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS

TOTAL

162.241,25

ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020

t--03,,648.692/0001-7;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 B
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL N2 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

DATA: 23/04/2020

_

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.
OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,

destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condicões estabelecidas neste editate no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 07- FRUTAS E LEGUMES
DESCRIÇÃO

MARCA

UND

1

ABACAXI: Selecionado, de 13 qualidade, com unidade média de cerca de 1 kg, tenro, sem
machucados, sujeiras ou parasitas com odor e sabor característicos adequados ao consumo.

IN NATURA

UND

2

Abacate Selecionado, de ]a qualidade, com unidade média de cerca de 1 kg, tenro, sem
machucados, sujeiras ou parasitas com odor e sabor característicos adequados ao consumo.

IN NATURA

3
4
5
6
7

8

QUANT

VR. UNT

VR. TOTAL

1.000

4,50

4.500,00

KG

100

3,00

300,00

SABOR DA
CHAPADA

KG

300

25,00

7.500,00

IN NATURA

KG

300

3,00

900,00

IN NATURA

KG

500

4,50

2.250,00

IN NATURA

KG

200

3,50

700,00

IN NATURA

KG

1.000

5,00

5.000,00

BATATA DOCE: Selecionada, de primeira, inteira, areia, sem manchas, corte
bf.ptp4,, civj., gzély, ,
t, ,.. . ‘,.,,
---_.
de maturação que mantenham o sabor e a qualidade do
ihR4
oroduto7—\
C &S
DE ALIMENTOS E
I
4

KG

500

3,50

1.750,00

Alho nacional : Produto selecionado, de 13 qualidade, sem sujidades, com odor esabor
característicos e grau de maturação que mantenha a qualidade do produto.
ABOBORA Moranga: Selecionada, de la qualidade, unidades médias, sem machucados, sujeiras ou
parasitas; contendo ainda grau de maturação que suporte o transporte e o armazenamento, até o
momento da ma_niPulacão e consumo.
AIPIM: Produtos, in natura, selecionados, de la qualidade, inteiros sem defeitos, sujeiras, manchas
ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o transporte e a conservação que
mantenham a QUalidade do OrodutO
Beterraba : De la qualidade, casca lisa, sem machucados, manchas ou cortes, tenras que
mantenham a qualidade e amadurecam a pós a entrega.
BATATA INGLESA: Selecionada com frutos inteiros, rijos, sem brotos,cortes, sujeiras ou manchas;
com grau de maturação que permita boaqualidade na conservação e consumo.

ftrj,0.4bLbCZ/UtIdg
6)rol=}

VARIEDADES LTDA, - ME
Rua: 03 de M3i0, 133-8

)J1

A: 03 DE MAIO Ng 333/13, BAIRRO I TU — ;TABEIMit00,01 d iè 46_à0.000 EMAIL-vendascs2015@bol.com.br
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CEBOLA BRANCA: De la qualidade, selecionadas, cascas íntegras, sem manchas, sujeiras, cortes ou
machucados, grau de maturação próprio para consumo e conservação.

Cenoura: De la qualidade, selecionadas, cascas íntegras, sem manchas, sujeiras, cortes ou
machucados, grau de maturação _próprio para consumo e conservação.
Goiaba : Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de ia qualidade, que não tenham
11 sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita sabor e cor característicos

IN NATURA

KG

800

4.400,00

5,50
...

IN NATURA

KG

500

4,50

2.250,00

IN NATURA

KG

500

4,50

'2.250,00

IN NATURA

KG

200

7,50

1.500,00

IN NATURA

DZ

200

4,00

800,00

SERRA
GRANDE

UND

15.000

0,75

11.250,00

IN NATURA

KG

500

4,00

2.000,00

16 médio de 50g. Sem sujeiras, machucados e grau de maturação que definam boa qualidade do IN NATURA

KG

50

6,50

325,00

IN NATURA

KG

500

1,00

500,00

IN NATURA

KG

300

15,00

4.500,00

IN NATURA

KG

1.000

5,50

5.500,00

IN NATURA

KG

100

4,00

400,00

IN NATURA

KG

600

7,50

4.500,00

10

Inhame : Produtos, in natura, selecionados, de la qualidade, inteiros sem defeitos, sujeiras,

12 manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o transporte e a conservação que

13
14
15

mantenham a aualidade do produto
Laranja pêra; Produtos, in natura, selecionados, de la qualidade, inteiros sem defeitos, sujeiras,
manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o transporte e a conservação que
mantenham a aualidade do produto
MAÇÃ NACIONAL: Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso médio de 50g.
Sem suleiras, machucados e grau
Manga ; Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso médio de 50g. Sem
sujeiras, machucados e grau de maturação que definam boa qualidade do produto
Maracujina, maracuja amarelo: Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso

17
18

19

produto
MELANCIA: Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de ia qualidade, que não tenham
sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita sabor e cor característicos (Não
Queremos frutos brancose sem acúcar).
Pera: Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de la qualidade, que não tenham sujeiras,
machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita sabor e cor característicos
TOMATE: Cascas lisas, firmes, tenros de la, sem sujeiras, machucados, cortes manchas larvas ou
parasitas; que suportem chegar ao destino ainda em ponto de amadurecer; com grau de maturação
que permita sabor e odor característicos, mantendo aqualidade dos frutos.

Tangerina de primeira qualidade tamanho médio grau dematuração pronta para consumo, sem
machucados eselecionados.
Uva de primeira qualidade tamanho médio grau dematuração pronta para consumo, sem
21
machucados e selecionados.

20

SESSENTA E TREIS MIL, SETENTA E CINCO REAIS

ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020

TOTAL

63.075,00

in6.48.692/0001-77i
c& S Ci..)MÉRCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA - ME
Rua: 03 de Maço, 133-B

Ca;iitu - CEP: 46.380-000
Itaberab3 - BA

17--S
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C 5 COMERCIAL DE ALIMENTOS IffRIEDADES LTDA —MECNPJ: 03.648.692/091 771N5C. ESTADUAL: 052.715.893-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
..

PROPONENTE: C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS E VARIEDADES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 DE MAIO, 333 8
TELEFONE: 75-3251-1568 - 75-99181-6725

TELEFAX 75-3251-1568-3251-0600

CNPJ: 03.648.692/0001-77

INSC. ESTADUAL: 052.715.893-ME

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020

E-MAIL: vendascs2015@bol.com.br
DADOS BANCARIO: CAIXA ECONOMICA AGENCIA 0949 OP 003 C/C 2019-7

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

•

DATA: 23/04/2020

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, como de
fretes, carga e descarga, impostos, obrigações entre outros.
OBJETO: Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas neste edital e no termo de referência
PROPOSTA DE PREÇOS
LOTE 08 CONDIMENTOS

1

2
3
4

5
6

DESCRIÇÃO
MARCA
Canela em pau, condimento, em pacotes de plástico atóxico, transparente, termossoldado,
OURO VERDE
resistente, com peso liquido de 409 contendo todas as informações segundo a legislação vigente.
Coco ralado sem açúcar pct de 50g

LA
PREFERIDA

Condimento a base de pimenta do reino e cominho moídos, pct 100g seguindo todas as informações
OURO VERDE
segundo a legislação vigente.
Corante, alimento a base de urucum, 100g, com identificação do produto, marca do fabricante,
CUCO
prazo de validade.
Cravo da índia, condimento, aspecto físico granulado, embalagem plástica com 40g, contendo todas
OURO VERDE
as informações segundo a legIslação vigente.
Tempero caseiro completo Embalagem de 300g, devidamente identificada com o nome do produto,
SABOR
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.

UND

VR. UNT

VR. TOTAL

PCT

1.100

4,00

4.400,00

PCT

1.000

1,80

1.800,00

PCT

1.100

2,00

2.200,00

PCT

500

2,00

1.000,00

PCT

500

4,00

2.000,00

UND

400

2,50

1.000,00

DOZE MIL, QUATROCENTOS REAIS
ITABERABA, BA 23 DE ABRIL DE 2020

QUANT

TOTAL

12.400,00

103.,648,.692/0001

C & S COME RCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA - ME
Rua: 03 de Maio, 133-8
- CEP: 46.880-000
Iteberaba - }3A

RUA: 03 DE MAIO N9 333/B, BAIRRO CAITITU — ITABERABA — BAHIA- CEP 46.880.000 EMAIL-vendascs2015@bol.com.br
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ALIMENTOS

A empresa ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR — EPP, CNPJ, n° 11.823.193/000105, com sede na RUA GAMELEIRA, N° 989, BAIRRO: CONCEIÇÃO, CEP:44066516, FEIRA DE SANTANA-BA, por seu representante ao final assinado, vem apresentar
proposta de preço no pregão presencial para registro de preços n°.014/2020, conforme
planilhas anexas, salientando, ainda as seguintes condições:

a) O prazo de Validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias;
b) A mesma é elaborada de forma independente e com conhecimento de
todas as obrigações estabelecidas no edital e termo de referência;
c) Nos valores propostos já estão inclusas todas as despesas que influam
direta ou indiretamente nos custos da execução do objeto licitado, inclusive
para entrega.
Feira de Santana-BA, 23 de Abril de 2020.

ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR
ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
CPF 008.043.775-37 RG: 0859168549
CNPJ n° 11.823.193/0001-05

31\
11.823.193/0001-051
Alcir Mendes Muritiba Junior-EPP '
Rua Gameleira N°.989
Conceição CEP. 44.066-5161
Feira de Santana-BA

I- th 75 3011.8568 1,:: ammuritiba@gmail.com
RUA GAMELEIRA, N° 989 - CONCEIÇÃO CEP: 44.066-516
FEIRA DE SANTANA - BA

Q

,.

ALIMENTOS
DADOS PARA ELABORACÃO DE CONTRATO
Razão Social: ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
Nome fantasia: A.M.M ALIMENTOS
Endereço: RUA GAMELEIRA; N° 989, BAIRRO CONCEICÃO
Inscrição Estadual 086.868.266 Insc. Municipal 58.228-0
Cidade: Feira de Santana

Estado: Bahia

CEP: 44024-312

Telefone: (75) 3011-8568 ou (75) 98846-8568
Nome da pessoa para contrato: Alcir Mendes Muritiba Junior
E-mail: ..mmtirittbaplielli.culi
Dados Bancários:
BANCO BRASIL

AG: 7612-0 CC: 386-7

Responsável pela assinatura do contrato:
Alcir Mendes Muritiba Junior
RG: 0859168549

CPF: 008.043.775-37

Estado Civil: Casado

Profissão: Administrador Cargo: Proprietário

Endereço: Rua Cristóvão Barreto, n° 217, Casa 05, Serraria Brasil, Feira de Santana
Feira de Santana-BA, 23 de Abril de 2020.

o`D
Á

2

ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR
ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
CPF 008.043.775-37 RG: 0859168549
CNPJ n° 11.823.193/0001-05
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75 3011.8568 Ia ammuritiba@gmail.com
Y RUA GAMELEIRA, N° 989 - CONCEIÇÃO CEP: 44.066-516
FEIRA DE SANTANA - BA
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11.823.1931000 1 -05
Alcir Mendes Muritiba Junior-EPP
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Rua Gameleira N°.989
I Conceição CEP. .11 .066-161
Feira de Santana-BA

ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP

CNPJ 11.823.193/0001-05

ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS-BA , PREGÃO PRESENCIAL 014/2020
LICITANTE : ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
CNPJ: 11.823.193/00001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086.868.266

ENDEREÇO: RUA GAMELEIRA, Nº 989, CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA - BA

CEP: 44.066-516

FONE: (75) 3011-8568

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DADOS BANCÁRIOS:

EMAIL:AMMURITIBA@GMAIL.COM

CONTATO: ALCIR JUNIOR
REPRESENTANTE LEGAL: ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR

BANCO BRASIL

AG: 7612-0

CC: 386 7

OBJETO:Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência

LOTE 01- GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
ESPECIFICAÇÃO

N2 ITEM I

Açúcar, tipo cristal, de 1@, sacarose de cana de açúcar, na cor branca,
1

UNID

QUANT

Kg

7.920

acondicionado em embalagem plástica contendo 01 (um) kg, devidamente
identificada com o nome de produto, data de fabricação, composição mínima,

V. TOTAL

MARCA

V. UNIT.

ARCO VERDE

2,58

R$

20.433,60

ZERO CAL

3,50

R$

577,50

BORDON

5,50

R$

17.242,50

MAIS CERTA

3,75

R$

1.875,00

prazo de validade e peso líquido; isento de sujeira e umidades.
Und

Adoçante a base de SUCRALOSE, embalagem unitária de 100 ml identificada com o
2

165

nome do produto, data de fabricação, prazo de validade e demais itens de acordo
com a legislação.

..

Almondegas de carne bovina ao molho de tomate, preparada, enlatada, em

Und

3.135

embalagem identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição
mínima e prazo de validade; de acordo com a Legislação Sanitária e Ministério de
3

Agricultura. Ingredientes: podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos
amiláceos (máximo 5%) e condimentação leve. Sem pimenta. Podem ser
empregados aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado
mínimo de 60%, Embalagem: primária de 420g, embalagem secundária em caixa

.

de papelão reforçado, validade mínima de 02 anos a partir da entrega do produto.
.

4

Amido, de milho. Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido.
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Alcir Mendes Muritiba Junior-EPP
Rua Gameleira N ° .989
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ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP

CNPJ 11.823.193/0001-05

Atum de banana (doce negobom): Doce de banana embalado por unidade coberto
5

Und

18.000

com açúcar cristal, embalagem plástica contendo 500 g ou 45 unidades,
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

DU BOM

0,22

R$

3.960,00

ARISCO

6,00

R$

19.800,00

ARISCO

6,00

R$

19.800,00

DELICIA

2,00

R$

4.000,00

TAMBAU

1,08

R$

7.365,60

BONARE

1,40

R$

2.772,00

LIZA

4,70

R$

4.342,80

LEBRE

0,60

R$

240,00

prazo de validade e peso líquido.
Caldo sabor carne; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, cebola, carne
6

Cart

3.300

bovina, salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24 unidades, identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.
Caldo sabor galinha; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, cebola,

7

Cart

3.300

frango, salsa, pimenta e alho. Embalagem contendo 24 unidades, identificada com
o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

,.,

Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos vegetais interesrificados, água,

Und

2.000

sal, leite em pó e vitamina A. Teor mínimo de lipídeos de 70%, 0% de gordura
8

trans. Apresentar registro no Ministério da Agricultura. Embalagem de pote
plástico, atóxico, 250g, identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso líquido.

9

Molho pronto de tomate (sugo tradicional). Isento de fermentações, alterações ou
Extrato de tomate alimentício, ingrediente básico tomate, conservação isenta de

10

Und

6.820

Und

1.980

sujidades, odor e sabor característicos, embalagens em SACHET de 340g.
fermentação, feito com tomates maduros, selecionados, sem pele e sem
sementes, sachet com no mínimo 340g.
óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou

11

Und

924

outras matérias estranhas ao produto. Embalagem contendo no mínimo 900 ml,
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido.

12

Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg, identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.

Kg
_
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ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido acético, embalagem de 500 ml,
13

Und

Rua Gameleira N'.989
Conceição CEP. 44.066-516
Feira de Santana-§APJ 11.*23.193/0001-05

400

devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,

MARATA

1,50

R$

600,00

VO OLIMPIO

3,21

R$

11.652,30

VO OLIMPIO

3,25

R$

5.898,75

DULAR

1,95

R$

2.106,00

LOSANGO

3,15

R$

3.465,00

BAIANA

2,73

R$

5.405,40

SARANDI

3,15

R$

1.701,00

TOZZO

6,75

R$

20.250,00

TOZZO

6,75

R$

8.910,00

composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de
14

Kg

3.630

sujidades e materiais estranhos, embalagem com dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade e peso
líquido.
Arroz branco, 1kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo polido, grão novo, primeira

15

Kg

1.815

qualidade, embalagem plástica identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido.
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g, com data de fabricação, lote,

16

Café torrado e moído embalado a vácuo, 250g, embalagem com dados de
17

Und

1.080

validade entre outros itens definidos pela legislação. Manter embalagem intacta,
sem deformidades, sujeiras ou umidade.
Pct

1.100

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC.

18

19

Farinha de mandioca, 1kg, isenta de sujidades, umidade ou fermentação.
Farinha de trigo, 1kg, com fermento, isenta de umidade e sujidades, embalagem

Kg

540

com lote, validade e período de fabricação, conforme exigências técnicas
Kg

3.000

de umidade máxima de 15%,isento de material terroso, sujidades e misturas de
outras variedades de espécies; acondicionado em saco plástico, validade mínima
de 05 meses a contar da entrega, em embalagem de 01 kg

..

Feijão fradinho, 10 qualidade, grãos íntegros, isentos de fungos, matéria terrosa,
21

1.980
—

Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor
20

Kg

Embalagem secundária, fardo de 30kg.

parasitas, detritos animais e vegetais. Acondicionado em saco plástico, validade
mínima de 05 meses a contar da entrega, embalagens de 500g.
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ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP

CNPJ 11.823.193/0001-05

Flocos de milho, Embalagem contendo 500g devidamente identificada com o
22

Pct

4.620

nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e

CUCO

1,25

R$

5.775,00

PARA

2,25

R$

7.425,00

PETYAN

1,90

R$

6.270,00

CUCO

1,88

R$

1.353,60

VILMA

2,40

R$

960,00

GUAPORE

1,13

R$

2.034,00

NUTRIMAIS

9,00

R$

4.455,00

peso líquido.
Macarrão parafuso com ovos, embalagem de 500 gramas, devidamente
23

Pct

3.300

identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não triturado
Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas, devidamente

24

25

Pct

prazo de validade e peso líquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria.
Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não triturado
,
Milho para pipoca, embalagem de 500g, devidamente identificada com o nome do

Pct

720

produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso

—

Mistura para bolo, composta de farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido
26

3.300

identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

Pct

400

fálico, açúcar, gordura vegetal, sal, fermento. Sabores diversos, embalagem de
400g, intacta, contendo todas as especificações necessárias como lote, validade,
data de fabricação, entre outros.
Milho para munguzá amarelo (canjica), embalagem de 500g, identificada com o

27

Pct

1.800

nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.
Proteína text. de soja tipo carne, sem umidade, embalagem 400g, identificada

28

Kg

validade e peso líquido.

.

.

Proteína text. de soja tipo frango, sem umidade, embalagem 400g, identificada
.29

495

com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de
Kg

495
NUTRIMAIS

com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de

9,00

R$

4.455,00

R$

195.125,05

validade e peso líquido.
cento e noventa e cinco mil, cento e vinte e cinco reais e cinco centavos
FEIRA DE SANTANA/BA 23 DE ABRIL DE 2020

11.823.193/0 001-05
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ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP

CNPJ 11.823.193/0001-05

ALC1R MENDES MURITIBA JUNIOR
CPF :008.043.775-37 E RG: 0859168549
Os preços incluem todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO:CONFORME O EDITAL

• Forma de entrega: Parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante
• CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
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ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP

ANEXO II- PROPOSTA DE PREÇO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS-BA , PREGÃO PRESENCIAL 014/2020
LICITANTE : ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
CNPJ: 11.823.193/00001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086.868.266

ENDEREÇO: RUA GAMELEIRA, Nº 989, CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA - BA

CEP: 44.066-516

FONE: (75) 3011-8568

EMAIL:AMMURITIBA@GMAIL.COM

CONTATO: ALCIR JUNIOR
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL: ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR

BANCO BRASIL

AG: 7612-0

CC: 386-7

OBJETO:Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência

LOTE 02 - CARNES E FRIOS
Nº ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Carne bovina moída, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem em filme

UNID

QUANT

Kg

2.640

MARCA

V. UNIT.

NATURA

14,00

V. TOTAL

PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do
1

produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n 2 304 de 22/04/96 e
n2 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n 9 05 de 19/05/99 e da Lei

RS

36.960,00

Municipal / Vigilância Sanitária n 2 5504/99. Embalagem de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira de 1ê, embalada a vácuo, ponta de agulha, não

Kg

1.650

deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem primária,

--_

devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco de
consistência firme, cor, cheiro e sabor característicos. Ausência de sujidades,
parasitos e larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem primária
2

do produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso líquido de 500g. No rótulo da embalagem primária e secundária
deverão constar principalmente, de forma clara, as seguintes informações:
Identificação do produto, inclusive a marca; Nome e endereço do fabricante; Lista
de ingredientes; Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data de validade ou
prazo máximo para consumo; Número do lote.
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33,00

RS

54.450,00
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Kg

3

Coxa e sobrecoxa de frango, lg qualidade, sem tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno, atóxico. O frango deverá estar
congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O estabelecimento
fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade
mínima de 6 meses.

Kg

4

Linguiça calabresa defumada, embalagem a vácuo com indicação da validade, não
deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquidos na embalagem
primária, devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto:
bloco de consistência firme. A embalagem primaria do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de meio quilo

Kg

5

Linguiça calabresa tipo josefina, embalagem a vácuo com indicação da validade,
não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem
primária, devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto:
bloco de consistência firme; cor, cheiro e sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de meio quilo
(500 G). No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar
principalmente, de forma clara, as seguintes informações: Identificação do
produto, inclusive a marca; Nome e endereço do fabricante; Lista de ingredientes;
Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data de validade ou prazo máximo para
consumo; Número do lote; de 12 qualidade.

Kg

6

Peito de frango, de 2.@• qualidade, sem tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno, atóxico. O frango deverá estar
congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O estabelecimento
fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade

CNPJ 11.823.193/0001-05

4.290

AVIGRO

8,99

R$

38.567,10

PERDIGAO

16,00

R$

15.840,00

990

990
*---------)

PERDIGAO

16,00

R$

15.840,00

AVIGRO

9,00

R$

29.700,00

3.300

11.823.193/000 -05
IEPP
Alcir Mendes Muritiba Ju
Página 2 Beu33 Gameleira N°. U9
Conceição CEP. 44.066-5161
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Salsicha para hot dog, tipo viena, embalagem em saco de polietileno vedado à

kg

2.000

vácuo, com indicação de validade, contendo 500g; O produto deverá ser rotulado
de acordo com a legislação vigente. Não poderá conter mais que 2% de amido,
7

mais de 200 ppm de nitrito e no máximo 0,5% de fosfatos, apresentando-se em

SADIA

9,00

R$

18.000,00

PALMEIRAS

2,90

R$

11.165,00

R$

220.522,10

gomos uniformes e padronizados. Características sensoriais: Aspecto:
característico, não deve apresentar superfície pegajosa; Cor: própria, sem
manchas pardacentas ou esverdeadas; Odor: próprio.
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre fácil, em molho de tomate,

CX

3.850

eviscerada e descamada, livre de nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça,
8

Embalagem lata de 130g, devidamente identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Embalagem
sem violações, amassados e ferrugens, validades visíveis. Caixa com 50 unidades.
duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos
FEIRA DE SANTANA/BA 23 DE ABRIL DE 2020

ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR
CPF :008.043.775-37 E RG: 0859168549
Os preços incluem todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas
inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
PRAZO DE FORNECIMENTO DO OBJETO:CONFORME O EDITAL

• Forma de entrega: Parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante
• CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
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ANEXOROPOSTA DE PREÇO DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS-BA , PREGÃO PRESENCIAL 014/2020
LICITANTE : ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR EPP
CNPJ: 11.823.193/00001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086.868.266

ENDEREÇO: RUA GAMELEIRA, Nº 989, CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA - BA

CEP: 44.066-516

FONE: (75) 3011-8568

EMAIL:AMMURITIBA@GMAIL.COM

CONTATO: ALCIR JUNIOR
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DADOS BANCÁRIOS:

REPRESENTANTE LEGAL: ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR

BANCO BRASIL

AG: 7612-0

CC: 386 7

OBJETO:Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme
especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no respectivo termo de referência

LOTE 03 - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
N2 ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

Pó para preparo de bebida láctea sabores diversos, ricos em vitaminas.
1

Kg

QUANT

MARCA

V. UNIT.

V. TOTAL

SUSTENTARE

23,00

R$

12.420,00

SUSTENTARE

21,00

R$

34.650,00

SUSTENTARE

17,75

R$

29.287,50

MARATA

9,00

R$

59.400,00

540

Embalagem de 1 Kg devidamente identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido. O produto não
poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da
Pó para preparo de mingau sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de

2

Kg

1.650

1kg devidamente indetificada com o nome do produto, data de fabricação ,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1kg

3

Kg

1.650

devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.
Achocolatado em pó, instantâneo, composição mínima: cacau em pó e açúcar,

4

embalado em pacotes plásticos de 1Kg, devidamente identificados com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
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Und

6.600
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Und

5

Iogurte, tipo integral, sabores diversos, embalagens lacradas de 900m1, contendo
clara identificação do lote, fabricação, validade e demais itens exigidos pela
legislação. O produto deverá estar em boa qualidade de apresentação e em
refrigeração ou temperatura adequada de conservação.

Grf

6

Suco concentrado sabor goiaba. Composto de suco de goiaba concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado,
não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros.

Grf

7

Suco concentrado sabor acerola. Composto de suco de acerola concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado,
não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros;

Grf

8

Suco concentrado sabor caju. Composto de suco de caju concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado,
não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 2,5 litros;

Grf

9

Suco concentrado sabor maracujá. Composto de suco de maracujá concentrado,
água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado,
homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem
vidro com 500 ml; Rendimento para 4,5 litros;

5.500
BIZZ

4,20

R$

23.100,00

PALMERON

3,25

R$

12.870,00

PALMERON

3,65

R$

7.884,00

_
3.960

2.160

_.
2.160
PALMERON

2,89

R$

6.242,40

PALMERON

4,00

R$

8.640,00

R$

194.493,90

2.160

cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa centavos
FEIRA DE SANTANA/BA 23 DE ABRIL DE 2020

ALCIR MENDES MURITIBA JUNIOR
CPF :008.043.775-37 E RG: 0859168549
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• Forma de entrega: Parcelada de acordo com a necessidade da Secretaria solicitante
• CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
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V.
UNIT.
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ANEXO PROPOSTA DEP RE ÇO DESTINADA A PR EF EI TU RAMUNI CIPALDE LEN ÇOIS-BA,
PRE GÃOPRESENCIA L 014/2020

vuiliunvu 530N31AldlY1V
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'LICI
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RUA GAMELEI RA,Nº 989, CONCEI ÇÃO, FEIRA DE SA N TANA - BA

BANCO BRASIL

'VALI DADE DA PR OPOSTA: 60(SE SSE NTA) DIAS
DADOS BAN CÁRIOS:
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COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

A PREFEITURA MUNICIPA DE LENÇOIS
ATT: AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2020
OBJETO Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS A LIMEA'TíCIOS para alimentação escolar, destinados
aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital
e no termo de referência.

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI
NOME FANTASIA: COMERCIAL MARIA ROSA
CNPJ: 08.101.189/0001-10
W..1
.
)EREÇO: RUA FERNANDO RAMOS 3, CENTRO
CIDADE: IRAMAIA
L----..-,ADO: BAHIA
CEP: 46.770-000
PROPOSTA DE PREÇOS /LOTE 1
ITEM

I

2

PRODUTO/ DESCRIÇÃO
Açúcar, tipo cristal, de l'. sacarose de cana dc açúcar, na cor branca. acondicionado
em embalagem plástica contendo 01 (um) kg. devidamente identificada com o nome
de produto, data de fabricação. composição mínima, prazo de validade e peso
liquido: isento de sujeira e umidades
Adoçante a base de SUCRALOSE, embalagem unitária de 100 ml identificada com
o nome do produto, data dc fabricação, prazo de validade e demais itens de acordo
com a legislação.

Almondegas de carne bovina ao molho de tomate, preparada, entalada, em
embalagem identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição
mínima e prazo de validade; de acordo com a Legislação Sanitária e Ministério de
Agricultura. Ingredientes: podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos
(máximo 5%) e condimentação leve. Sem pimenta. Podem ser empregados aditivos
pcnnitidos pela legislação vigente. Peso líquido drenado mínimo de 6",
Embalagem: primária de 420g, embalagem secundária em caixa de papelão
:-_---reforçado, validade mínima de 02 anos a partir da entrega do produto

4

Amido, de milho. Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto.
marca do fabricante, data de fabricação. prazo de validade. peso liquido

MARCA

UNI)

QUAN

VALE SABIA

KG

7,r.,

ZERO KAI.

UND

ANGLO

t,N1)

31:,i;

:l.:'

MAIS Cl .' i .

1 N i)

;

3.00

1.950.00

I

R$ UNT

R$ TOTAL

3.03

23.997.6(1

2,93

45'3.-15

1 ,, ; ;) 7

5

Atum de banana (doce negobom): Doce de banana embalado por unidade coberto
com açúcar cristal, embalagem plástica contendo 500 g ou 45 unidades. identificada
com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade
e peso líquido

DA BAHIA

1 NI)

I 8',,UU

0,20

3.600,00

6

Caldo sabor carne; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, cebola, carne
bovina, salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24 unidades, identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido.
1.

MAGGI

CART

3300

7,15

23.595,00

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro framaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercio@gmail.com

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

Caldo sabor galinha; composição minima: sal, gordura vegetal, amido, cebola,
frango, salsa, pimenta e alho. Embalagem contendo 24 unidades, identificada com o
7MAGGI
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido.

8

9

10

Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos vegetais interesrificados. água_
sal, leite em pó e vitamina A. Teor mínimo de lipideos de 70%, O% de gordura
trans. Apresentar registro no Ministério da Agricultura. Embalagem de pote
plástico, atóxico, 250g, identificada com o nome do•produto, data de fabricação,
composição minima, prazo de validade e peso liquido.
Molho pronto de tomate (sugo tradicional). Isento de fermentações, alterações ou
sujidades, odor e sabor característicos, embalagens em SACHET de 340g.
Extrato de tomate alimentício, ingrediente básico tomate, conservação isenta de
fermentação, feito com tomates maduros, selecionados, sem pàe e sem sementes.
sachet com no mínimo 340g

--- Óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou
~
outras matérias estranhas ao produto. Embalagem contendo no mínimo 900 ml,
II
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso líquido.

12

Sal refinado iodado, embalagem dc 1 ke, identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido

13

Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido acético, embalagem de 500 ml,
devidamente identificada com o nome do produto. data dc fabricação. composição
mínima. prazo de validade e peso liquido

14

Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo I, longo, constituldos de grãos iniciros, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalagem com dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade e peso
liquido

15

16

Arroz branco, !kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo polido, grão novo, primeira
qualidade, embalagem plástica identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição minima, prazo de validade e peso liquido:
.I
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g. com data de fabricação. lote. validade
entre outros itens definidos pela legislação. Manter embalagem intacta, sem
deformidades, sujeiras ou umidade

--•• Café torrado e moido embalado a vácuo, 250g, embalagem com dados de
— identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
•'
selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria doCafé - ABIC.

18

19

20

Farinha de mandioca, Ikg, isenta dc sujidades, umidade ou fermentação
Embalagem secundária, fardo de 30kg
Farinha de trigo, I kg, com fermento. isenta de umidade e sujidades, embalagem
com lote, validade e periodo de fabricação, conforme exigências técnicas sanitárias
Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituido de grãos inteiros e sadios, com teor de
umidade máxima de 15%, isento de material terrosa, sujidades e misturas de outras
variedades de espécies; acondicionado em saco plástico, validade mínima de 05
meses a contar da entrega, em embalagem de 01 kg

CART

3300

. I :,

23.595,00

CLAYBON1

UND

2001

; .51

7.020,00

BONARE

UND

6820

0,98

6.683.60

COLONIA I

UND

198n

1.29

2 554.20

SOPA

CND

,, :

5,50

5.082,00

MAX

KG

4iz

:1,r, s-,

26.:L1ii1

MARA I \

UNI)

400

0,98

3•':: i:i

OLAVO

KG

3'6.30

3,25

11.797,50

OLIVO

KG

1815

3,25

5.898.75

DULAR

UND

1080

1,95

2.106,00

GRUMADO

PCT

1100

3.90

4,290,00

Kl SABOR

KG

1980

3.15

6.237.00

FINNA

KG

540

3.50

1.890.00

DIAMANTINA

KG

3000

7.15

21.450,00

f
Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercior&gmadcom

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

2[

22

23

Feijão fradinho, l' qualidade, grãos íntegros, isentos de fungos, matéria terrosa,
parasitas, detritos animais e vegetais. Acondicionado em saco plástico, validade
mínima dc 05 meses a contar da entrega, embalagens de 500g. •
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g devidamente iden0ficada com o nome
do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de Validade e peso
liquido
Macarrão parafuso com ovos, embalagem de 500 gramas. devidamente identificada
com o nome do produto, data dc fabricação, composição mínima, prazo de validade
e peso liquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria. Ingredientes:
farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado,
não triturado pelo manuseio.

Macarrão espaguete com ovos, embalagem de 500 gramas, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo
ide validade e peso líquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria.
— Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado, não triturado
pelo manuseio
Milho para pipoca. embalagem de 500g. devidamente identificada com o nome do
25 produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido

26

27

28

29

Mistura para bolo, composta dc farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fálico,
açúcar, gordura vegetal, sal, fermento. Sabores diversos, embalagoin de 400g,
intacta, contendo todas as especificações necessárias como lote, ral idade, data de
fabricação, entre outros.
Milho para munguzá amarelo (canjica), embalagem de 500g, identificada com o
nome do produto, data dc fabricação. composição mínima, prazo de validade e peso
liquido
Proteína tcxt. de soja tipo carne, sem umidade, embalagem 400g, identificada com o
nome do produto, data dc fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido
Proteina texi de soja tipo frango, sem umidade, embalagem 400g, identificada com
o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

DULAR

KG

VITAMIL110

1L !

PETY.A\

i'c I

PETYAN

:72,

5,20

6.864,00

1,30

6 006,011

33,,,, r

2,60

8.580,00

PC1

,,

1,85

6.105.00

Dk .1 1.AR

N. 1

721

2,60

1.872,00

MARATA

PC' 1

3,25

1.300,00

Dt 'I :\ I:

PC' 1

H,

1.95

3.510,00

PRONTU SOY

KC,

)>

3,30

1.633,50

PRONTU SOY

KG

445

3.311

1.633,50

TOTAL : Duzentos e oito mil, setessentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos

208.725.85

Deou, o que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos. encargos sociais. frete até o desuno e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de
propostas e seus anexos
VALIDADE DA PROSPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93

4'

FORMA DE ENTREGA: Conforme edital
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital

COMER

1. LENTOS MARIA ROSA EIRELI

Iramaia, 23 de Abril de 2020

CNPJ: 08.101.189/0001-10

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro I maio-Ba
Telefone (77)9014-8485 E-mail: mrosa.comercioe mail.com

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNP): 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

A PREFEITURA MUNICIPA DE LENÇOIS
A TT: AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2020
OBJETO Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar. destinados
aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital
e no termo de referência.
•

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI
NOME FANTASIA: COMERCIAL MARIA ROSA
CNPJ: 08.101.189/0001-10
CIDADE: IRAMAIA
1.— EREÇO: RUA FERNANDO RAMOS 3, CENTRO
CEP: 46.770-000
LisFADO: BAHIA
PROPOSTA DE PREÇOS /LOTE 2
PRODUTO/ DESCRIÇÃO

rrEm

1

2

_____

I'

Carne bovina molda, de primeira, sem osso e sem gordura. Embalagem em filme
PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com
as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n°304 de 22/04/96 e n° 145 de
22/04/98, da Resolução da ANVISA n°05 de 19/05/99 e da Lei Municipal /
Vigilância Sanitária n° 5504/99. Embalagem de 500gr.

MARCA

UND

QUAN

CAMPO DO
GADO

KG

:(,, j,,,

::.,

KG

Carne de charque tipo dianteira de 1°, embalada a vácuo, ponta de agulha, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem primária,
devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco de
consistência firme, cor, cheiro e sabor característicos. Ausência de sujidades,
parasitos e larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a embalagem primária
do produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem deverá apresentar
peso liquido de 500g. No rótulo da embalagem primária e secundária deverão
I3ELLO Cl (AROU I.:
constar principalmente, de forma clara, as seguintes informações: Identificação do
produto, inclusive a marca; Nome e endereço do fabricante; Lista de ingredientes;
Conteúdos liquidos; Data de fabricação; Data de validade ou prazo máximo para

RS UNT

Rs TOTAL

5u

40.920,00

s,

27,50

45.375,00

4291)

9,70

41.613,00

i

consumo; Número do lote.
•

3

Coxa e sobrecoxa de frango, 1' qualidade, sem tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno, atóxico. O frango deverá estar
congelado no ato da entrega. Embalagem média de I kg. °estabelecimento
fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade

AVE NOVA

mínima de 6 meses

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-'8485 E-mail: mrosa.comercio@gnzailcom

COMERCIAL DE .fkLIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

Linguiça calabresa defumada, embalagem a vácuo com indicação da validade, não
deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquidos na embalagem primária,
devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco de
consistência firme. A embalagem primaria do produto deverá ser do tipo plástica
resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de meio quilo (500g).

5

6

7

8
__

Linguiça calabresa tipo josefina, embalagem a vácuo com indicação da validade,
não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de liquido na embalagem
primária, devendo se apresentar em perfeito estado de conservação. Aspecto: bloco
de consistência firme; cor, cheiro e sabor característicos. Ausência de sujidades,
parasitos e larvas. A embalagem primária do produto deverá ser do tipo plástica
resistente. Cada embalagem deverá apresentar peso líquido de meio quilo (500 G).
No rótulo da embalagem primária e secundária deverão constar'principalmente, de
forma clara, as seguintes informações: Identificação do produto, inclusive a marca;
Nome e endereço do fabricante; Lista de ingredientes; Conteúdos líquidos; Data de
fabricação; Data de validade ou prazo máximo para consumo; Número do lote; de I"
qualidade

Peito de frango, de 1' qualidade, sem tempero, congelado. A carne deve apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas; acondicionado em
embalagem de polietileno, atóxico. O frango deverá estar coiigelado no ato da
entrega. Embalagem média de I kg. O estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária. Validade mínima de 6 meses
Salsicha para hot dog, tipo viena, embalagem em saco de polietileno vedado á
vácuo, com indicação de validade, contendo 500g; O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente. Não poderá conter mais que 2% de amido, mais de
200 ppm de nitrito e no máximo 0,5% de fosfatos, apresentando-se em gomos
uniformes e padronizados. Características sensoriais Aspecto: característico, não
deve apresentar superfície pegajosa; Cor: própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas; Odor: próprio.
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre fácil, em molho de tomate,
eviscerada e descamada, livre de nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça.
Embalagem lata de 130g, devidamente identificada com o nome do produto. data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido. Embalagem sem
violações, amassados e ferrugens, validades visíveis. Caixa com 50 unidades.

PH' 1':\ i

KG

PIF PAI'

Is.ç .

AVE NOVA

KG

PIF PAF

COQUEIRO

s

i - :, 2 ,

..

17.820,00

3300

12,00

39.600,00

KG

2000

9.0',,

I 8.000,00

CX

3850

187,00

719.950,00

TOTAL: novecentos e quarenta e um mil, noventa e oito reais

941.098,00

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais. frete até o destino e quaisquer outros ónus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitafflo e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de
propostas e seus anexos
VALIDADE DA PROSPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93

3

FORMA DE ENTREGA: Conforme edital
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital

COMERCI.

OS MARIA ROSA EIRELI

Iramaia, 23 de Abril de 2020

CNP.I: 08.101.189/0001-10
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A PREFEITURA MUNICIPA DE LENÇOIS
ATT: AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2020
OBJETO Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS A LIMENTICIOS para alimentação escolar, destinados
aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital
e no termo de referência.

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIME4TOS MARIA ROSA EIRELI
NOME FANTASIA: COMERCIAL MARIA ROSA
CNN: 08.101.189/0001-10
"--'_.'DEREÇO: RUA FERNANDO RAMOS 3, CENTRO
CIDADE: IRAMAIA
'=TADO: BAHIA
CEP: 46.770-000
PROPOST.4 DE PREÇOS /LOTE 3
ITEM

I

2

3

PRODUTO/ DESCRIÇÃO
Pó para preparo de bebida láctea sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem
de 1 Kg devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição minima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.
Pó para preparo de mingau sabores diversos, ricos cm vitaminas. Embalagem de
I kg devidamente indetificada com o nome do produto, data de fabricação ,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de I kg
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter data de
fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.
Achocolatado em pó. instantâneo, composição minima: cacau em pó e açúcar.
embalado cm pacotes plásticos de 1Kg. devidamente identificados com o nome do
produto, data de fabricação, composição minima, prazo de validade e peso liquido

5

Iogurte, tipo integral, sabores diversos, embalagens lacradas de 900m1, contendo
clara identificação do lote, fabricação, validade e demais itens exigidos pela
legislação. O produto deverá estar em boa qualidade de apresentação e em
refrigeração ou temperatura adequada de conservação

MARCA

UND

QUAN

SUSTENTA R1:

KG

.5-;1

19.50

10.530,00

SUSTENTARE

KG

1650

19,50

32 175,00

SUSTENTARE

KG

1650

19,50

32 175,00

APT1

UND

6600

8,00

52.800.00

BATAVO

UND

5500

6,00

31000,00

GRF

3960

2,10

8 316.00

Suco concentrado sabor goiaba. Composto de suco de goiaba concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
6IMPERIAL
refrigerado. não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 ml,
Rendimento para 2,5 litros

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercio@gmaitcom
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RS TO FAL
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CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME
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Suco concentrado sabor acerola. Composto de suco de acerola concentrado. agua.
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, Itomogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 mi;
Rendimento para 2,5 litros;.

IMPERIAL

(,21.

'
_

..' .1 ,1

-;

8

Suco concentrado sabor caju. Composto de suco de caju concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro com 500 mi;
Rendimento para 2,5 litros;

11‘1PERIAL

CdZi

: 1,•

.:"...,

-, s.;

Intl'i RI \ i.

(iRt

2160

4,10

8 856,00

9

Suco concentrado sabor maracujá. Composto de suco de maracujá concentrado,
água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado,
homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 4,5 litros

TOTAL: Cento e oitenta e oito mil, dtcentos e vinte reais

188 220.00

o que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os triputos, encargos sociais. frete até o destino e quaisquer outros Ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente' licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de
propostas e seus anexos
VALIDADE DA PROSPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93
FORMA DE ENTREGA: Conforme edital
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital

COMER

TOS MARIA ROSA EIREI,I

N I,,

Iramaia, 23 de Abril de 2020

CIVP.1: 08.101.189/0001-10

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro lramaia-Ba
Telefone (77)98814-'8485 E-mail: mrosa.comercio@gmail.com
•.1

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME

A PREFEITURA MUNICIPA DE LENÇOIS
ATT: AO PREGOEIRO
PREGÃO PRESENCIAL: 014/2020
OBJETO Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados
aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidos neste edital
e no termo de referência.

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA EIRELI
NOME FANTASIA: COMERCIAL MARIA ROSA
CNPJ: 08.101.189/0001-10
—
~REÇO: RUA FERNANDO RAMOS 3, CENTRO
CIDADE: 1RAMAIA
=FADO: BAHIA
CEP: 46.770-000
PROPOSTA DE PREÇOS /LOTE 6
ITEM

I

2

3

....._
.,

PRODUTO/ DESCRIÇÃO
Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D; não
modificado. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a
alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. Embalagem
de 200 g devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido
•
Leite de eixo, embalagem de 500m1. Devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido
Leite de soja, original, isento de lactose. rico em micronutrientes. com peso liquido
de 300g, Devidamente identificado, com o nome do produto, data de finnicaçao.
composição mínima, prazo de validade e peso líquido. Sem umidade, sujidades ou
violação na embalagem
Biscoito crcam craker tradicional, salgado, fabricado a partir de matérias-primas sãs
c limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos c em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres
organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com farinha de trigo,
amido de milho, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, leite e outros
ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e mencionados. O produto não deverá conter soja
nem quaisquer substâncias

MARCA

UND

QUAN

CCG;

PC 1'

20000

4,80

96.000,0r

EXTRABONI

UND

4950

2.10

10 395.Ci.

LEITE DE SOJA

r [ND

220

28,00

6.160.0.

PETYAN

PCT

7425

3,05

22.646,25

I'

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercio@gmaiLcom

RS UNT

RS TOTAL

COMERCIAL DE ALIMENTOS MARIA ROSA -EIRELI
CNPJ: 08.101.189/0001-10 / Inscrição Estadual: 069.294.670 ME
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Biscoito cream craker integral salgado, fabricado a partir de matérias-primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de conservação.
Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos
anormais. O produto deverá ser preparado com farinha de trigo INTEGRAL, amido
de milho, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada, entre outros ingredientes,
desde que permitidos pela legislação vigente e mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, Sg (cinco gramas). Embalagem contendo no minimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do produto, data de fab ibação, composição
minima, prazo de validade e peso liquido

Ffisctito doce tipo Maria, embalagem contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição ininiina, prazo
de validade e peso liquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e
nem se apresentar quebradiço.

—

PETYAN

PCT

4500

3,05

13 725.00

PI:E YAN

PCT

330E!

3,15

10.395.00

PETYAN

PCT

, ,i

3,15

10 395.00

PETYAN

PCT

3300

3,00

9 900.00

_

7

8

I
Biscoito doce tipo Maisena, dupla embalagem, contendo no minimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate ou leite, dupla embalagem, contendo no
nlnimo 400g, devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,
composição minima, prazo de validade e peso liquido. Serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço

TOTAL: Cento e setenta e nove mil, seissentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos

179.616,25

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais. frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de
propostas e seus anexos
.VALIDADE DA PROSPOSTA: 60 dias conforme lei 8.666/93

--144 DE ENTREGA: Conforme edital
,....-,iD1ÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital

COMERCI
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framaia, 23 de Abril de 2020

CNPJ: 08.101.189/0001-10

Rua Fernando Ramos N°3 Cep: 46770-000 Centro Iramaia-Ba
Telefone (77)98814-8485 E-mail: mrosa.comercioe,gmail.com
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ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: ACS COMERCIAL DE AUMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA EIRELI
SÃO GONGALO DOS CAMPOS - atam

AV AN TOHIETA BORGES. 117-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO • PREGÃO PRESENCIAL

C.N.PJ.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.818

fat014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nt
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
CEP: 44.330.000

PESSOA PARA CONTATO:VALOEMIR 75 991201061

23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS AUMENTIOOS para afimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos
Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referfncia.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 01- GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
,--sat

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

UNO

MARCA

VALO* ~TARO

V. TOTAL

as

Açúcar, tipo cristal, de 14, sacarose de cana de açúcar, na cor branca,

acondicionado em embalagem plástica contendo 01 (um) kg, devidamente
1

_
7920

OURO

RS 224

RS

17.740.80

identificada com o nome de produto, data de fabricação, composição mínima,

prazo de validade e peso liquido; isento de sujeira e umidades.
Adoçante a base de SUCRALOSE, embalagem unitária de 100 ml identificada com o

2

nome do produto, data de fabricação, prazo de validade e demais itens de acordo

165

UND

ZERO CAL

RS

6,72

R$

1.108,80

3135

UNO

ANGLO

R$

3,82

RS

11975,70

com a legislação.
Almondegas de carne bovina ao molho de tomate, preparada, enlatada, em

embalagem identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição

mínima e prazo de validade; de acordo com a Legislação Sanitária e Ministério de

Agricultura. Ingredientes: podendo conter açúcar, alho, cebola, produtos amiláceos

3

(máximo 5%) e condimentação leve. Sem pimenta. Podem ser empregado; '

aditivos permitidos pela legislação vigente. Peso liquido drenado minimo de 60%,

Embalagem: primaria de

420g, embalagem secundária em caixa de papelão reforçado, validade mínima de

1.7

02 anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto,
4

500

UND

KIMIMO

Et5

3,08

R$

1.540,00

18000

UND

ALIANÇA

R5

0,09

R$

1.620,00

3300

CART

EITANO

R$

5,92

R$

19.536,00

marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso liquido
Atum de banana (doce negobom): Doce de banana embalado por unidade coberto

com açúcar cristal, embalagem plástica contendo 500 g ou 45 unidades,
s
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

prazo de validade e peso liquido.
Caldo sabor carne; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido, cebola, carne

bovina, salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24 unidades,
6
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

Prazo de validade e peso liquido.

AMARGA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI CNP/ 32 069.095x0001.96 Ar Antonieta Borges. 112-A. centro. Sào Gonçalo dos Campo; eang.CEP 44 330-000 Tel (75)99120-1061 Ernag acomercul.20:8(pnoonad cora

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS

Caldo sabor galinha; composição mínima: sal, gordura vegetal, amido,

cebola, frango, salsa, pimenta e alho. Embalagem contendo 24 unidades,
7

3300

CART

ARISCO

R$

5,92 R$

19.536,00

2000

UND

00RIANA

P$

3,82 R$

7.640.00

6820

UND

93NARE

R$

1,01 RS

6.888,20

1980

UNO

eoNARE

R$

1,06 RS

2.098,80

924

UNO

UZA

RS

4,36 R$

4.028.64

400

KG

POP

FtS

0,50 R$

200.00

400

UND

MARATA

RS

4,33 R$

1.732,00

3630

kg

*RUE RICE

R$

3,02 R$

10.962,60

1815

kg

ER.UE RICE

R$

3,08 R$

5.590,20

identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

prazo de validade e peso líquido.
Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos: óleos vegetais interesrificados,

água, sal, leite em pó e vitamina A. Teor mínimo de lipídeos de 70%, 0% de

e

gordura trans. Apresentar registro no Ministério da Agricultura. Embalagem de

pote plástico, atóxico, 250g, identificada com o nome do produto, data de

fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido
Molho pronto de tomate (sugo tradicional). isento de fermentações,
3

alterações ou sujidades, odor e sabor característicos, embalagens em SACHET de
340g.
Extrato de tomate alimentício, ingrediente básico tomate, conservação

10

isenta de fermentação, feito com tomates maduros, selecionados, sem pele e sem

sementes, sachet com no mínimo 340g
Óleo vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou

outras matérias estranhas ao produto. Embalagem contendo no mínimo 900 ml,
u.
identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

prazo de validade e peso liquido
Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg, identificada com o nome do produto,
12
data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido.
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido acético, embalagem de 500 ml,

13

devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição

mínima, Ora20 de validade e peso liquido
Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, isento de
sujidades e materiais estranhos, embalagem com dados de identificação,
14
procedência, informações nutricionais, número de lote, prazo de validade e peso
liquido.
Arroz branco. 1kg Longo Fino, Tipo 1, grupo polido, grão novo, primeira

qualidade, embalagem plástica identificada com o nome do produto, data
Is
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido.

V
32 063~1-96 Av A:nomeia &nes 117.A. certo São Goma"dos Campos san-a.CEP 44 310030 ret ,,:751391M-1061 E ma acsocolecraCt1241.40,44 com
AL1414134 °ORCEM 0.5_ SOUSA MEU Cf4e1
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Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g, com data de fabricação, lote,

16

validade entre outros itens definidos pela legislação. Manter embalagem intacta,

1080

UND

DULAR

R$

1,99 RS

2.149.20

1100

PCT

2 DE ALHO

R$

3,36 RS

3.696.00

1980

kg

SABOROSA

R$

2,78 RS

5.504,40

540

kg

SENHORITA

R$

3,36 RS

1.814.40

3000

kg

TOZZO

R$

5,60 RS

16.800,00

1320

kg

70220

R$

5,59 RS

7378,80

4620

PCT

LIMAR

R$

1,23 RS

5.682,60

3300

PCT

PETYAN

RS 2,18

RS

7.194,00

3300

PCT

PETYAN

15$ 2,18

RS

7.194,00

sem deformidades, sujeiras ou umidade.
Café torrado e moído embalado a vácuo, 250g, embalagem com dados de

17

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de

validade, selo de pureza da AssociaçãoBrasileira da Indústria do Café • ABIC.
Farinha de mandioca, 1kg, isenta de sujidades, umidade ou fermentação.
te
Embalagem secundária. fardo de 30kg.
Farinha de trigo, lkg, com fermento, isenta de umidade e sujidades,

19

embalagem com lote, validade e período de fabricação, conforme exigências
técnicas sanitárias.
Feijão canoquinha, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios,
com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e

Za

misturas de outras variedades de espécies; acondicionado em saco
plástico, validade mínima de 05 meses a contar da entrega, em embalagem de 01
kg.
Feijão fradinho, 1e qualidade, grãos íntegros, isentos de fungos, matéria

zt

terrosa, parasitas, detritos animais e vegetais. Acondicionado em saco

plástico, validade mínima de 05 meses a contar da entrega, embalagens de 500g.
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g devidamente identificada com o
23

nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido
Macarrão parafuso com ovos, embalagem de SOO gramas, devidamente

identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

__.1

prazo de validade e peso' liquido, íntegra, sem perfurações, e original da

indústria. Ingredientes: farinha de trigo e ovos. Aspecto físico bem conservado,

não triturado pelo manuseio.
Macarrão espaguete cora ovos, embalagem de 500 gramas, devidamente

identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima,

24

pravo de validade e peso liquido, integra, sem perfurações, e original da

indústria. Ingredientes farinha de trigo e ovos. Aspecto fisico bem conservado,

não triturado pelo manuseio

4
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ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS

Milho para pipoca, embalagem de 5008, devidamente identificada com o nome
25

do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso

720

PCT

eiGOSTO

RS 1,44

RS

1.036,80

400

PCT

APIT

RS 2,41

RS

964,00

1800

PCT

lOGOSTO

RS 1,18

RS

2.124,00

495

)cg

NLITRIMAlS

RS 6,94

RS

3.435,30

495

kg

NL1TRIMNS

RS 6,94

RS

3.435,30

RS

180.606,54

Líquido
Mistura para bolo, composta de farinha de trigo enriquecida com ferro, árido
rúbeo, açúcar, gordura vegetal, sal, fermento. Sabores diversos, embalagem de
26
400g, intacta, contendo todas as

eSpeeinçaçAit.-S necessárias

como lote.

validade, data de fabricação, entre outros.
Milho para munguzá amarelo (canjica), embalagem de 500g, identificada com

27

o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade
e peso líquido.
Proteína text. de soja tipo carne, sem umidade, embalagem 400g, identificada com

28

o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso liquido.
Proteína text. de soja tipo frango, sem umidade, embalagem 400g, identificada

29

com

o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de

validade e peso líquido.
TOTAL DO LOTE 01 - RS
VALOR TOTAL POR EXTENSO - CENTO E OITENTA MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

CONDIÇOES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos,
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO O In BRASIL AG 4622 CONTA 38386-6

E-MAIL CORPORATIVO:a

cial2018@hotmail.com

~epresent

te Lega . VALDEMIR COSTA DE SOUZA
Rg: 065 6690 CPF: 93433050520

São Gongolo dos Campos, 23 de Abril de 2020
At4ANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

4
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acscornamiat2018.21tOttna-t.torn

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA UC1TANTE: ACS COMERCIAL DE AUMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA EIREU
AV ANTONIE7A BORGES, 117-A

SÃO GONGALO DOS CAMPOS - BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
fif014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:

C.N.P.1.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.818

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

maspozo

CEP: 44.330.000

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AL164EN7100S para afereentapão escolar, destinados aos Manos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos
Alunos Quilombotas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabeiecidas neste edital e no termo de refereUcia

Era. landim Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Peia presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 02 - CARNES E FRIOS
=1M

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

UND

MARCA

vetai moramo
RS

2640

kg

EMBARREIRAS

RS 7,67

1650

kg

BELO
CHARQUE

4290

kg

GUIÃO

V. TOTAL

Carne bovina molda- de primeira. sem osso e sem gordura Embalarem em
filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais,
:

de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. DIPOA n° 304 de

RS

20248.80

R$

23,52 RE

38.808.00

RS

7,28 RS

3123120

22/04/96 e n° 145 de 22/04/98, da Resolução da
ANVIEA n0 05 de 19/05/99 e da Lei Municipal / VigiLincia Sanitária ri°

z

5504/99. Embalagem de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira dc 1.,. embalada a vácuo, ponta de agulha não
deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquido na embalagem
primária, devendo se apresentar em perfeito estado dc conservação. Aspecto:
bloco de consistência firme, cor, cheiro e sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. O produto deverá ser embalado a vácuo, a
êmb.112.rm nrinvirin do nrndeitn devvr'a are do tino nReina recisiente farto
Coxa e sobrecoxa dc frango, 1" qualidade, sem tempero, congelado. /1

carne deve apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e

parasitas; acondicionado em embalagem de polietileno, atóxico. O frango
3
deverá estar congelado no ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O

estabelecimento fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância

a

5

Sanitária. Validade mínima de 6 meses.
Linguiça calabrc-sa defumada, embalagem a vácuo com indicação da
validade, não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de líquidos na
embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito estado de
conservação. Aspecto: bloco deconsistência firme. A embalagem primaria do
nroduto deverá ser dn tino rilástira resistente Cada enthala.em
Linguiça calabresa tipo josefina, embalagem a vácuo com indicação da
validade, não deve apresentar odor de ranço, nem depósitos de liquido na
embalagem primária, devendo se apresentar em perfeito estado de
conservação. Aspecto: bloco de consistência firme; cor, cheiro e sabor
característicos. Ausência de sujidades, parasitos e larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso liquido de meio quilo (500 O). No rótulo da
embalagem primária e secundária deverão constar principalmente, de forma

....2

990

kg

RESENDE

RS

12,88 RS

12.75120

990

kg

RESENDE

RS

12,88 R5

12.75120

3303

kg

GUIÃO

RS

10,64 R$

35.112,00

Peito de frango, de t qualidade. sem tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas;
acondicionado em embalagem de polietilenaataciro. O frango deverá
6

estar congelado no ato da entrega. Embalagem média de 11. O
estabelecimento fornecedor deverá estar adequado aos padrões da Vigilância
Sanitária. Validade mínima de 6 meses.

AMANSA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI CNPJ.32 069.095/0001-26 Av Antonieta gomes. lana, centro. Siso Gonçalo dos Campos. Ban.,CEP 44330-000 Te: (75)9912D-1051 Earall acstotnercal231/45ctma4 com

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS

Salsicha para hot dog, tipo Viena, embalagem em saco de polietileno
vedado à vácuo, com indicação de validade, contendo 500g; O produto
deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Não poderá conter
mais que 2% de amido, mais de 200 ppm de nitrito e no máximo 0,5% de
7

fosfatos. apresentando-se em gomos uniformes e padronizados. Características

2000

kg

RESENDE

RS

3850

CX

PALMEIRA

FLS

5,04 RS

10.080,00

Rs

496.650.00

sensoriais: Aspecto: característico, não deve apresentar superfície pegajosa;
Cor própria, sem manchas pardacentas ou
esverdeadas; Odor próprio.
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem abre fácil. em molho de tomate,
eviscerada e descamada, livre de nadadeiras/barbatanas, cauda e cabeça,
Embalagem lata de 130g, devidamente identificada com o nome do produto.
8

129,00

data de fabricação. composição mínima, prazo de validade e peso liquido.
Embalagem sem violações, amassados e ferrugens, validades visivcis. Caixa
com 50 unidades.
TOTAL DO LOTE 02 - RS

RS

657.632,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO - SEISCENTOS E GIQUENTA E SETE INL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS
CONDI ES DA PROPOSTA:
Taramos que,
—tos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
--=.1salhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses-Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temas pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no EdRal e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANC O BRASIL AG 4622 CONTA 38386-6

,
:
E-MAIL CORPORATII,
cial2018@hotmall.com
t
c
..
,
.•
Reptes tante L
DEMIR COSTA DE SOUZA
/
Rg: 0 3096690 # • F: 93433050520

à,

São Googalo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

,9\

\\N
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ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA UC1TANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA EIREU
AV ANTONIETA BORGES. 117-A

SÃO GONGALO DOS CAMPOS - BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE UCITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Ne014/2020- PROCESSO ADNUNISTRAT1V0 Ne
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

C.N,PJ.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.818

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

CEP: 44.330.000

OBJETO:Constilui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AUMENTiCIOS para afenentação
" escolar, destinados aos alunos do Ensino Intauta Ftmdamental, e dos
Alunos Quãombolas tudo conforme especificações, quantidades e contrações estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Peia presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à lkitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 03 - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
---,._EM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

UND

MARCA

VALOR UNTAM°
as

540

kg

SUSTENTARE

RS 17,47

1650

kg

SUSTENTARE

1650

kg

6600

V. TOTAL

Pó Nua preparo de bebida láctea sabores diversos, ricos em vitaminas.
Embalagem de 1 Kg devidamente identificada com o nome do produto, data de
I.

fabricação. composição ininima, prazo de validade c peso liquido. O produto

RS

9.433.80

RS

21,50 R5

35.475,00

SUSTENTARE

R$

16,46 RS

27.159,00

UND

SUSTENTARE

RS

10,07 Rã

66.462,00

5503

UND

MIMOSO

Ft$

4,26 R$

23.430.00

3960

GRF

PA.UrIEIRON

R$

2,90 RS

11.484.00

não poderá ter data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data da entrega_
Pó para preparo de mingau sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de
1kg devidamente indetiticada com o nome do produto, data de fabricação ,
2

composição mínima, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter
data de fabricação anterior a 45 (quarenta
e cinco) dias da data da entrega.
Pá para preparo sopa sabores diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1kg

devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição

3

rninirna, prazo de validade e peso liquido. O produto não poderá ter data de

fabricação anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data da entrega.
Achocolatado em Ni, instantáneo, composição mínima: cacau em pó e
açúcar, embalado em pacotes plásticos de 1Kg, devidamente identificados com o
nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
Peso liquido.
Iogurte, tipo integral, sabores diversos, embalagens lacradas de 900m1, contendo

clara identificação do lote, fabricação, validade e demais itens exigidos pela
s
legislação. O produto deverá estar em boa qualidade de apresentação e em

refrigeração ou temperatura adequada de conservação
Suco concentrado sabor goiaba. Composto de suco de goiaba

concentrado. água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar
6
Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não

alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 2.5 litros.

AMANDA CORDEIRO 16 SOUSA EIRELI CNPJ.32 D59 095100:71.96 Az Antoneia Borges. 117-A. centro. São Gonçalo dos Campos. ElahoCeP 44.3.30003 Te: 175) 99120.1061 E•mall anscome-c13I2019erhotmak com

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS

Suco concentrado sabor acerola. Composto de suco de acerola

concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
7

2160

GRF

PALMEIRON

RS

2,90 R$

6.264.00

2160

GRF

PAIXEIRON

R$

2,22 R5

4.795,20

2160

GRF

PALMEIRON

R$

4,36 RS

9.417.60

RS

193.820,60

Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não

alcoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 2,5 litros;
Suco concentrado sabor caju. Composto de suco de caju concentrado, água,

conservantes, acidulante, sem adição de açúcar. Pasteurizado, homogeneizado,
8

não refrigerado, não fermentado, não alcoólico, embalagem vidro core 500 ml;

Rendimento para 2,5 litros;
Suco concentrado sabor maracujá. Composto de suco de maracujá
concentrado, água, conservantes, acidulante, sem adição de açúcar.
9

Pasteurizado, homogeneizado, não refrigerado, não fermentado, não

--

akoólico, embalagem vidro com 500 ml; Rendimento para 4,5 litros;
TOTAL DO LOTE 03 - RS
VALOR TOTAL POR EXTENSO - CENTO E NOVENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

CONDIÇOES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a ~o de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) 0 prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRA20 DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigència será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANC' DO BRAS G 4622 CONTA 38386-6

E-MAIL CORPORA

omercia12018@hotrnail. com

DEMIR t TA DE SOUZA
CPF: 93433050520
Gonçalo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIREII

ss)

401-96 Av AntOnlett 80/ ge.$ 117.A centro. São G808910 409 Campos 8988.CEP 44 930-030 TN 175) 99128.1061 E-naa arsowne(8.912018enottnad cem
AMANOA COROCIRO CE SOUSA BREU CNN 12 009 895,

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: ACS COMERCIAL DE AUMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA EIP£11
SÃO GONGALO DOS CAMPOS - BAHIA

AV AM7ONIETA BORGES, 117-A
C.N.PJ.: 32.069095001.96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.536.818

CEP: 44.330.000

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
N101412020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
036/2020TM: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

021ETO:Consthui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS ALIMENTÍCIOS para akuentação escolar, destinados aos alunos do Ensino InfantE, Fundamental, e dos
Alunos QuEombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
coterios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 04 - PÃES
—EM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

UND

MARCA

VALOR utermo
iu
ai.

33000

pct

SANTA RITA

RS 5.66

500

pct

SANTA RITA

LOCO

pct

SANTA RITA

Il. TOTAL

Pão para llot Dog: Embalados cru pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
sem amassados, furtgos ou sujidades, devidamente identificados com
I ingredientes c prazo de validade. O produto deverá ter peso e qualidade
2

conforme o solicitado.
Pão integral Embalados em pacotes de 400g
Pão de forma, Embalados em pacotes de 500g, devidamente lacrados, sem
amassados, fungos ou sujidades, devidamente identificados com
ingredientes e prazo de validade. O produto deverá ter peso e qualidade

RS

186.780,00

R$

5,66 RS

2230,00

R$

5,66 RS

5.680,03

RS

195.270.00

conforme o solicitado.
TOTAL DO LOTE 04 - RS
VALOR TOTAL POR EXTENSO - CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS

CONDIÇOES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) 0 prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) m~.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que ternos pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

--~TA CORRENTE: BANCO Dr BRASIL A

E-MAIL CO

RATIVO:a

Repr itante L

VA

CONTA 38386-6

rcia12018@hotmail.com

IR C ■ TA DE SOUZA

Rg: 653096690 C :93433050520
São Gongolo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

AMANDA WRDERRO oe SOUSA BREU CNPJ:ICB6ID9BEGe?-9b Av A.:tonteia &nes 117-A, cento. São GonDekr cos Camms Bahm.CEP. 442-nOTO

-orrerrair.~obreii eras
12B,
C61 e,nasc mz..

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA BREU
AV ANTONIETA BORGES. 117-A

SÃO GONGALO DOS CAMPOS - BAHIA

C.N.PJ.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.818

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

CEP: 44.330.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
N5014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nt
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisiçio de GÊNEROS ALIMENTC105 para aimentaçio escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos
Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. landira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumido inteira responsabeidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizara o fornecimento e coocordaruas com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 05
---zilm

DESCRIÇÃO DOS PROOU TOS

1

Ovo de Galinha: TIPO EXTRA CLÁSSICO, unidades com media dc 50g,
sem sujidades, rachaduras e embalados com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade. Branco

a

Ovo de Galinha Caipira: unidades com média de 50g, sem sujidades, rachaduras e
embalados como cuidado necessário a
não comprometer a qualidade.

- OVOS

QUANTIDADE

UND

MARCA

vALOR ura7ÁMO
1$

2320

DZ

SAMAJ

R$ 4,66

500

DZ

CAIPIRA

TOTAL DO LOTE 05 - RS

RS

V. TOTAL

RS

10.811,20

8,34 RS

4.170,00

RS

14.981,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO - QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS
CONDIÇ ES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluidos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem corno todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) 0 prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos piemo conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO D

MAIL CORPORATIVO

y

G 4622 CONTA 38386-6

nercia12018t8hotmail.com

.(

Repr *ante

VA EMIR COSTA DE SOUZA

Rg: 0653096690 F: 93433050520
São Gongolo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

AMANDA. CORDEIRO DE SOUSA EIRELI CruP.132 069.095.10031-96 Av Antometa ScvgeS

cere.c. Sb Gecs Ale dos, Campos BaNACEP 4. 530003 "FM f.76) 99120-1061 E-mml: 3cscon.cat201Sencen7.0 cor

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA EIRELI
AV ANTONIETA BORGES. 117.5

SAO 0050510 DOS CAMPOS - BANIA

C.N.PJ.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.318

CEP: 44.330.000

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LIOTAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
59014r2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
036/2070 TWO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

OBJETO:Constitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÈNEROS ALIMEN riaos para alimentação estofar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundainstitel, e dos
Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edital e no termo de referência

Sra. landira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referencia.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 06 — LEITES E BISCOITOS
i—..TI
. .1

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANIIOADE

UND

MARCA

VALOIIUMTÁRKI.
IM

20000

PCT

tOLLA

RS 4,48

4950

UND

IMPERAM

220

UNO

SUPR4.50v

74:5

PCT

ESTRELA

4500

PCT

330::

V. TOTAL

Leite em pó integral instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D; não
modificado. Produto obtido por desidratação do leite de vaca integral e
apto para a alimentação humana, mediante processos tecnologicamente
1

R$

89.600.00

1,75 RS

8.662,50

14.41 R$

3.170,20

ES

.1,30 RS

20 790.00

VITARELA

R$

3,11 R$

13.995,00

PCT

ESTREIA

R$

3,11 RS

10.263.00

3300

PCT

ESTRELA

5$

3,11 R$

10263,00

3326

FCT

PETYAN

R$

2,41 RS

7.953.00

adequados. Embalagem de 200 g devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
liquido
Leite de cóco, embalagem de 500nd Devidamente identificada com o nome do
2

produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso

R$

liquido.
Leite de soja, original, isento de lactose, rico em nticromitrientes, com peso
3

liquido de 300g. Devidamente identificado, com o nome do produto.
data de fabricação, composição mínima. prazo de validade e peso liquido. Sem

4

umidade. sujidades ou violação na embalagem.
Biscoito aram cralcer tradicional salgado, fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito
estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados,
de caracteres organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com
farinha de trigo, amido de milho, sal refinado, gordura vegetal hidrogenada,
leite e outros ingredientes, desde que permitidos Peta legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar, aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 &devidamente identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso

Biscoito erram craker integral salgado, fabricado a partir de matérias-primas
sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O produto deverá ser preparado com
E
farinha de trigo INTEGRAL amido de milho, sal refinado, gordura vegetal
hidrogenada, entre outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias corantes. Cada biscoito deverá pesar,
onmoinsadamerne Sn (nine. oramnsl Frnhabeem contendo mo minium ittlA o
Biscoito doce tipo Maria, embalagem contendo no mínimo 400 g, devidamente
Identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima.
, prazo de validade e peso liquido. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos.
queimados e de caracteres organolépticos
anormaiis, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
nnehrItlien
Biscoito doce tipo Maisena, dupla embalagem, contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação,
7

composição mínima, prazo de validade e peso liquido. Soão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço.

Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate ou leite, dupla embalagem, contendo
no mínimo 400g, devidamente identificada com o nome do produto, data de
. fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso liquido. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar
no.brarlirn

ANANIM CORDEIRO DE SOUSA EIRELI CNPJ.32 069.09S/0001-2S Av Antoneta 80f901. 117A, centro. São Gonçalo dos Campos. Bano,CEP. 44.3:50.00010.175199120-10at E•rnad. aescomerc,2120180notmad com

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

TOTAL DO LOTE 06 RS

RS

164.696,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO - CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS
CONDIÇÕES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão Inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) 0 prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses-Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que temos pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde )6 a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL AG 4622 CONTA 38386-6

0180hotmail.com

rue Legal: VA

E SOUZA

3096690 CPF: 9343 50520
São Gongolo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRE1.1 CNP-:52069 095,0001-56 Av Antonieta Borges 107-A. cento). STA) Concalo dos C31111)03. Sanel,CEP 44 330-030 Tel (75)99123-1061 5-10311 aescemercia120124hoeneeeom

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA LICITANTE: ACS COMERCIAL DE AUMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA UCITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA EIREU
SÃO GONGALO DOS CAMPOS - BANIA

AV ANTONIETA BORGES. 117-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
fee014/2020- PROCESSO ADMINIS1RA11V0 Ne
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
2304/2020

C.N.PJ.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.818

CEP:44330.000

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

OB1ETO:Constkui Objeto desta Sedação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS AJJMENTICIOS para ~rotação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos
Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e coacedion. estabeleciam neste edital e no termo de referência

Sra. Medira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefedura Municipal de Lençois.
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assustando inteira responsabtfidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referência.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 07 — FRUTAS E LEGUMES
--.6M

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

UND

MARCA

vamos ~TIMO
as

1000

kg

IN NATURA

RS 2,58

100

kg

IN NATURA

300

kg

300

V. TOTAL

ABACAXI: Selecionado, de l' qualidade, com unidade média de cerra de 1 kg,

t

tenro, sem machucados. sujeiras ou parasitas com odor e sabor

R$

2580,00

R$

3,50 R$

350.00

IN NATURA

R$

23,00 RS

6500,00

kg

IN NATURA

RS

3,50 R$

1.050.00

503

k8

1t4

NATURA

RS

2,50 RS

1250,00

200

kg

IN NATURA

R$

2,80 R$

560,00

característicos adequados ao consumo.
Abacate Selecionado, deis qualidade, com unidade média de cerca de 1 kg,
2

tenro, sem machucados, sujeiras ou parasitas com odor e sabor
característicos adequados ao consumo

a

Alho nacional : Produto selecionado, de 14 qualidade, sem sujidades, com
odor esabor característicos e grau de maturação que mantenha a qualidade
do produto.
ABÓBORA Moranga: Selecionada, de 11 qualidade, unidades médias, sem
.

machucados, sujeiras ou parasitas; contendo ainda grau de maturação que
suporte o transporte e o armazenamento, até o momento da manipulação e
consumo
AIPIM: Produtos, in natura, selecionados, de 11 qualidade, inteiros sem defeitos,

s

sujeiras, manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o

transporte e a conservação que mantenham a qualidade do produto
Beterraba : De 1e qualidade, casca lisa, sem machucados, manchas ou cortes,

6

tenras que mantenham a qualidade e amadureçam a pós a entrega

,..4

MANDA CORDEIRO DE SOUSA ER8-1CNPJ 32 069.095x0001.96 Av Antometa Borges, 117-A. cento. Siso Go-43:1000os Campos. Bano,CEP 4.330-000 Tel 176) 0913'.-:001

a2sconsercoVOISOrcenar com

t.

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

BATATA INGLESA: Selecionada com frutos inteiros, rijos, sem brotos,cortes,

7

sujeiras ou manchas; com grau de maturação que permita boaqualidade na

1000

kg

IN NATURA

R$

3,50 RS

3.500,00

500

kg

IN NATURA

R$

3,00 RS

1.500,00

800

kg

IN NATURA

R$

3,00 RS

2.400,00

500

kg

IN NATURA

R$

3,00 RS

1.500,00

500

kg

IN NATURA

R$

3,80 RS

1.900,00

200

kg

IN NATURA

R$

4,90 RS

980.00

200

kg

IN NATURA

R$

2,00 RS

400.00

15000

und

IN NATURA

R$

0,67 RS

10.050,00

500

kg

IN NATURA

R$

3,00 RS

1500.00

conservaç3o e consumo
BATATA DOCE: Selecionada, de primeira, inteira, areia, sem manchas,

8

cortes ou brotos, com grau de maturação que mantenham o sabor e a qualidade

do produto
CEBOLA BRANCA: De 18 qualidade, selecionadas, cascas integras, sem
9

manchas, sujeiras, cortes ou machucados, grau de maturação próprio para
consumo e conservação
Cenoura: De 1* qualidade, selecionadas, cascas integras, sem manchas, sujeiras,

ia

cortes ou machucados, grau de maturação próprio para consumo e conservação.
Goiaba : Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de 1' qualidade, que

II

não tenham sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita

sabor e cor caracteristicos
Inhame : Produtos, in natura, selecionados, de 1* qualidade, inteiros sem defeitos,
12

sujeiras, manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de tolerar o
transporte e a conservação que mantenham a qualidade do produto
Laranja pira; Produtos, in natura, selecionados, de 11qualidade, inteiros

88

sem defeitos, sujeiras, manchas ou rachaduras, com grau de maturação capaz de

tolerar o transporte e a conservação que mantenham a qualidade do produto
MAÇÃ NACIONAL: Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso

84

médio de SOg. Sem sujeiras, machucados e grau
Manga ; Selecionadas, tamanhos uniformes, de primeira qualidade, peso

is

médio de SOg. Sem sujeiras, machucados e grau de maturação que definam boa

qualidade do produto

~MOA CORDEIRO DE SOUSA BREU GURI 72 0.39 COSVC01,PE .s Manara Borges 117.A canta. Sas Gorsz-Po das Caraças Bana,CEP 44 530~ Tal 175) 931w-tW1E-etai amazonta.P420180ocgm* com

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

Maracujina, maracuja amarelo: Selecionadas, tamanhos uniformes, de

50

kg

IN NATURA

R$

5,20 R$

290,00

SCO

kg

iN NATURA

RS

2,50 RS

1250,00

300

kg

1N NATURA

RS

6,80 R$

2.040,00

ICCO

kg

IN NATURA

RS,

4,00 R$

4.000,00

20

100

kg

11.4 NATURA

R$

4,00 R$

400,00

21

consumo. sem machucados eselecionados.
Uva de primeira qualidade tamanho médio grau dematurar,ão pronta para
600
consumo sem machucados e selecionados.
TOTAL DO LOTE 07 - RS

kg

IN NATURA

RS

8,50 R$

5.100,00

RS

49.500,00

16

primeira qualidade, peso médio de 50g. Sem sujeiras, machucados e grau de

maturação que definam boa qualidade do produto
MELANCIA: Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de 15 qualidade,
que não tenham sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que
17

permita sabor e cor caracteristicos (Não queremos
frutos brancose sem açúcar).

Pera: Selecionadas, de tamanhos uniformes, cascas lisas, de 15 qualidade, que não
19

tenham sujeiras, machucados, ou cortes, e grau de maturação que permita sabor e
cor caracteristicos
TOMATE: Cascas lisas, firmes, tenros de 15, sem sujeiras, machucados, cortes
manchas larvas ou parasitas; que suportem chegar ao destino ainda em ponto de

19
amadurecer; com grau de maturação que permita sabor e odor
caracteristicos, mantendo aqualidade dos frutos
Tangerina de primeira qualidade tamanho médio grau dematuração pronta para

VALOR TOTAL POR EXTENSO - QUARENTA NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS
CONDIÇOES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL. 5) Prazo contratual de 12(dozej meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscaiização da PREFEITURA e que temos pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com tnel.s as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO i RASIL

E-MAIL CORPORATIVO:acsco

4622 CONTA 38386-6

2018@hotmail.com

— —
Repres9fttante Legal: VALD

SOUZA

Rg: Oji53096690 CPF: 934330 0520
São Gongalo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI CNPJ:32 469 0950901-96 Av Antonieta Urges. 117-A centro. São Gonçalo dos Campos. Banq,CEP. 44.32.4460 Tel..(75) 9912C-1061 E-rnad. acomercra12318•Chotmari cor

ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

NOME FANTASIA DA EMPRESA UCITANTE: ACS COMERCIAL DE AUMENTOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: AMANDA CORDEIRO DE SOUZA BREU
SÃO GONGALO DOS CAMPOS • BANIA

AV ANTON1ETA BORGES. 117-A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOS- COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
10014/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nt
036/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE ABERTURA:
23/04/2020

C.N.PJ.: 32.069095001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 153.536.818

CEP: 44330.000

PESSOA PARA CONTATO:VALDEMIR 75 991201061

OBJETO:Coostitui Objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de GÉNEROS ALIMENTÉIOS para afirnentaçâo escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos
Alunos Quilombolas tudo conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas neste edil e no termo de referencia

Sra. Jandira Moura de Jesus Chaves, Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lençois.
Peta presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa à licitação eus epígrafe, assumindo inteira resporisabadade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se meg:cará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos no edital em referencia.

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 08 - CONDIMENTOS
--

T74

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

QUANTIDADE

UND

MARCA

VALOR uwrkuo
IIS

1000

kg

SABOR

RS 33.60

100

kg

COPRA

303

kg

300

V. TOTAL

Canela CM pau, condimento, em pacotes de plástico atóxico, transparente,

....

1

termossoldado, reçktente. com peso liquido de 40g contendo todas as

RS

33.600.00

RS

16,24 R$

1.624,00

SABOR

g5

5.60 RS

1.680.00

kg

SABOR

R$

3,81 RS

1.143.00

SOO

kg

SABOR

RS

3380 RS

16.900.00

200

kg

SABOR

R5

RS

806.00

informações segundo a legislação vigente.
Coco ralado sem Kticar pct de 50g
z

Condimento a base de pimenta do reino e cominho moídos, pct 100g
seguindo todas as informações segundo a legislação vigente.

3

Corante, alimento a base de urucum, 100g, com identificação do produto, marca
4
do fabricante, prazo de validade.
Cravo da india, condimento, aspecto físico granulado, embalagem plástica com

5

40g, contendo todas as informações segundo a legislação vigente
Tempero caseiro completo Embalagem de 303g, devidamente identificada com o

6

nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e

4,93

peso liquido

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI ONPJ.32 069.39.50301.93 Av Antonrota Borges 117.A, centro, Sio Gonçalo das Campos Behra,CEP 44.330.03e Ter a5) 99120-1061 Ertra,,acscomorcia120180holmarl coro

AC-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS

TOTAL DO LOTE 08 -RS

RS

55353.00

VALOR TOTAL POR EXTENSO - CINQUENTA E CINCO INL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
CONDIÇOES DA PROPOSTA:
Declaramos que,
1) nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento.
2) O prazo de validade de nossa proposta É de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura, excluindo os prazos de recursos administrativos.
3) PRAZO DE ENTREGA: DE ACORDO COM O EDITAL.
4) PRAZO DE PAGAMENTO: DE ACORDO COM O EDITAL 5) Prazo contratual de 12(doze) meses.Prazo de execução do objeto do contrato e de vigência será contado a partir da
assinatura do contrato.. 6) cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da PREFEITURA e que ternos pleno conhecimento do local e das
condições do fornecimento, comprometendo-nos desde já a executar o fornecimento na forma exigida por esta Prefeitura.
7) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidos no Edital e seus anexos.

CONTA CORRENTE: BANCO DO

E-MAIL CORPO TIVO:acsco

L AG 4622 CONTA 38386-6

al20180hotmail.com

tante Legal: VAL

DE SOUZA

53096690 CPF: 93433050520
São Gongolo dos Campos, 23 de Abril de 2020
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI CNPJ 33 069.09510001-96 Av Antometa Borges. 117-A centro. SOo Goclo eos Campos. EranreCEP 44 330-OCO 'Fel 111) 49120-1061 E-mart. asscornerma120180noUnaa com

HABILITAÇÃO

V

V. F, •

•••••••.•••••••.. •••••

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO

1-9 Secretaria do Desenvolvimento da Produção

Departamento Nacional de Registro do Comércio

r.

INS MOÇÕES OE PREENCHIMENTO NO VERSO

N
NITMI.itii7 De ISENTIFICAÀI:)i.)DItt GiSTRO DE EMPRESA • NIRE DA SEDE

NIRE DA FILIAL nu(7en(:nei sorn;;;e no sio calemnie n MINI)

tt'rrrete ter tr.e,
rvr!)

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
NACIONALIDADE

tEs7Arncmi

BRASILEIRA.
o
1

Solzeirf_Ya:
REGIA DE DIENS (se casado)

1C FD
/C

ti.,"

JOSE DE SOUZA SANTOS
NASCIDO EM (data de nascenenlo)

AjANDIRA

DENTIDADE danara

Órgão emissor

13099378 69

12-07-1983

ROCHA MATOS
UF

SSP

I CPF (numero)

BA

1

018.422.335-05

EMANCIPADO POR (foima de enumoonello - somente no caso do mem )

DOMICILIADO NA

RUA

•

(LOGRADOURO - aos. sv. MC.)

"FigKpo

DE SETEMBRO

7

4cs:

CMIPLEMEMO

'GARRO e CUTRITO

CASA

iN SRA DAS GRAÇAS

CÓDIGO DO utx•ticipic

(Uso da Junta Comercial)

r- 4690n-000

•MICIPt0

UF

-1SEABRA

BA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
___..mpresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DA BAHIA:
CE6J555AW------0V66WFo ------------I—C00TG-0CID-WíFI:I0 ' -0.E.-S C—R 40.00 PVEN • b J-4. 4. 4, 4.i 4 ... 4, 4, 4. 4- ,r #. -;- "C + , 4' -k .k
i
080
INSORTÇÃO
I
[
I CÓDIGO DO EVENTO
I DESCRICAC DO EVENTO
; CÓDIGO DO EVENTO DE SCRLÇÂO DO LVL:N TO
********ws.www**s.

i

* + s, * + * * 4. -I- * * * * * N. Ne s. os.

4, é, 4.

NOME EMPRESARIAL

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
iNúimEão---- ' - --- 05
7EP. ---- — ------cCTOiciOOõíniTNicIPio
1(Mo da JUllid Comuicial)
16900-000

LOGRADOURO (ius liv. etc.)

RUA CONEGO JOÃO PEDRO ALVES
COMPLEMENTO

[BAIRRO t DISTRITO

TÉRREO

1.--FT•TmDr,
1:
.....• ..

MUNICIPIO

UF

SEABRA

PAIS

CORREIO EL IRÓNICO(ETMAIL)---

I BA 'BRASIL.

VALOR DO CAPITAL - RS

.)ce.o.cE rnowiDE
CONDMICA
(CNAP. Fiscal)
Mas:Jade limosa

5041-5/04
.1.1.e.maus
5030-0/03

.1

VALOR DO CAPITAL (por elag415(1)

10.000,00

DEZ MIL REAIS

J)ESCRIG&CSDCLOBJET.0
,

s.N."-

TYS

yx,

ms,

COMERCIO A VAREJO DE PECAS DE ACESSCP7r,r,; Jr'y
AUTOMOTORES.

,R 7.

— "Tr',

08.110.30210001-24

DIONES PAUCIATOS DOS SANTOS
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES

NUMERO CE INSCP

CNPJ

Rua Frendei:o Meio, 15B Comércio
CEP:46_960-0TE_
TRANSFERÉNM; DE SEVE 0Li D. AL „E ou,„Cmntro
LençoiARKA COWERC,A,

NtRE antera'

13-06-2006
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou Oslo mMeSenennletassIstentetOmeNe)
• ""

C,

ASSINATURA 00 EMPRESARIO

DA

13-06-2006
..;

PARA USO EXCI.1)SiVO DA JUNTA QQMCRCIAL
DEFERIDO.
PIQUE-SE

AUTENTICAÇÃO
4e4,, JUNTA t..01VitmLIAL U0 ESTADO DA BAHIA
Ctm I !He() U hthISIS,IK em: 19/06/2006
Na; 29103651
Protocolo: 05/2826

JUCE BSOB

DIONES

NATOS DOS

LAFAYETTE PONDE FILHO
SECREW10.-9Rtee
Ufs‘OVIrdi

;1,,xtx 11; !•~:

de Racionalização e Simplificação
wr. Secretaria
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO (JUdeez:
i NIRE DA FILHE(preenimar somente se ato referente a filial)

1/UMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - MIRE DA SEDE

1

29103651955

•

10 (completo sem abreviaturas)

NOME DO EMPRE

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
•CIONAUDADE

:,,.

:-

XXXX)00=XX

I ESTADO CIVIL
SOLTEIRO

BRASILEIRA
SEXO

REGIME DE BENS (se casado)

MASCULINO
DE (pai)

xx)axxxxx/c.00txxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxXxXXX)OntXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxX)===XXXX)=XXXXXXXXXXXXXXWX
(mãe)

FILHO

JOSE DE SOUZA SANTOS
NASCIDO EM (data de nascimento)

JANDIRA ROCHA MATOS
Órgão emissor

IDENTIDADE número

UF

1CPF (número)

12/7/1983
1309937869
SSP
I BA
1018.422.335-05
EMANCIPADO POR (forma do emancipação - somente em caso de menor)
•
JocxxxxiococeccoaD00000c<=occocoococooccicouccxxx~comoorioonococcoacccouccomx
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc)

NUMERO
15

RUA FRANCISCO DE MELO
COMPLEMENTO
1 ANDAR
UNICIPki

'BAIRRO/DISTRITO

ICEP

0...a....nt• Com.10

j 46960000

, CENTRO

UF

-

LENCOIS

BA

'Iara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta
1/4.—lercial do Estado da Bahia.
DESCRIÇÃO DO ATO

COOIGO DO EVENTO I DESCR~VENTO

ALTERAÇÃO

r2
COMO Do evetrro I DESCRIÇÃO DO EVENTO

021

pocmoccoc0000tx i

xec00000maco:x xxx>ococco=oonc0Cooucemococc000ccoziccocic

~IGO DO ATO

1i Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)

co Do EVENTO . DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
IDIONES PAULO MATOS DOS SANTOS ME
LOGRADOURO (rua. av. etc.)

NUMERO

RUA FRANCISCO DE MELO
COMPLEMENTO

i 8AIRRO/DISTRITO

XXXXXXXXXXXX=XXXXXXXXXXXXXXXXXX

10ENTRO

15B
-."1"-~00,+11;t4itiPlõ
(Uso da .1...Na CaroweiN)
14691,0000
1:

MUNICÍPIO

UF

LENCOIS

. BA

VALOR DO CAPITAL • Ri

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

60.000,00
C • DIGODA ATIVIDADE ECON • IDA

Sessenta Mil Reais
DESCR O DO OBJETO

PAIS

CORREIO ELETFT8NICO (e-mail)

±31RASIL

I telcs.cont@hotmail.com
....
•

COMERCIO VAREJI TA DE ME - A • RIAS EM GERAL, • M P D • MINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTIC
MINIMERCADOS
FABRICACAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
FABRICACAO DE CONSERVA DE FRUTAS
COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS.
COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

(CNAE Fiscal)
Atividade Principal
4712100
Atividades Secundárias
1031700

08.1

1091102

302/0001-24

DIONES PA

4530703
4541205
DATA DE IN CIO DAS ATIVIDADES

NUMERO DE INSCRIÇ • O NO CNPJ

TRANSFERENCIA DE SEDE OU FIllü DE OUTRA 1..

TOS DOS SANTOS

Rua Fia - •-• de Melo, 158 Comércio
Lençóis - BA

1316/2008

NIRE anterior

08110302000124

xxxx

UF

USO DA JUNTA COMERCIAL
.
. DEPENDENTE DE
1
SIM
AUTORIZAÇÃO
GOVEP.NAMENTAL .---" 3- NÃO

xxxx

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/virente)

•

A DA ASSINATU - • 1 r7/2016

r -..
PARALISO EXCLUSIVO DA JUNTA
DEFERIDO
PUBLIQUE . E E ARQUIN/E-SE

. ASSINATURADO EMPRESÁRIO

, AU

• ..,
411k,"..., ii
:. çf45
.

X.
__._ ...._._.-_—.

y

,r

.....______ ___ .__.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
V",
',...sof
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/07/2016 E OB N°: 97580356
NIW
O ICI.
4 I.
L'Protocolo: 16/656956-9, DE 18/07/2016
Empresa:29 1 036E195 5
—LUNE:: 1,OW:.... :,, At Y, ..,:, SANTOS :,....

—

';,-;rim

t.-------

I/

/"."

..4
HÉLIO
SEC

5Ni
.-

fet4,4z4e).
TELA RAMOS
RIO•GERAL,„ ,,..,.,• ....IN

..

astk. m ,.

lo

, ..i,..l.e.-:1. .,_ „.

W

Presida ncia de Repúblico

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departantento de Registro Empresarial e Integraçào

IN:Juan° DE 10ENTurfCAÇÃO 00 REGISTRO DE ~nes:, - NIRE DA SEDE
29103651955
L
-7.-.,2 00 EmpRESARt0 (cornnIcto 504I ar..!0,.b.PAS)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

.

'•
ESTADO CIVIL

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

--,

RIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente e Cfrat)

SOLTEIRO
•. , •
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,00cxxxxxxx

SEXO

REGIME DE BENS NO CZ3..do)

MASCULINO
Filmo us Ceai/

(man) : . :

JOSE DE SOUZA SANTOS

(JANDIRA ROCHA MATOS

NASCIDO EM (Sala de nascimento;I IDENTIDADE nerruno

12/7/1983

Orgqo ~miar

103566672207

Ur

¡DETRAN

jBA

CPF (número)

018.422.335.o5

EmANCIPA00 POR (forma de ernancipeçac • somente em Casa de menor)
XXXXXXXxxXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX20(XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DO1ACILIAO0 NA (LOGRADOURO - rua a••. etc)
NÚMERO

RIJA FRANCISCO DE MELO
COMPLEtA7.NTO

IIAIRRO/OISTRITO

1 ANDAR

CENTRO

CEP

15
cetra:Pavto..41/4.0
N..*
....~.3.1

46960000
,..
,. - e e.m. ..t.

murocinx)

UF
LENCOS
BA
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações presidas rleke:rtutruniento e quanto ao
disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade eniptfg•ária• nfjobossuir outro registro de
e. .
re40
empiesaritie requer a Junta Comercial do Estado da Bebia.
!. • f t,
°Ç
-° "
°
Ce,
..; sO DO ATO CESCRe CÃO 00 ATO
CODI30 00 EverrO OescalcA000 Everdo
002
ALTERAÇÃO
cooloo oocva‘no DESCRIÇÃO 00 EVENTO

021
AllerLaçõo do DaLtbs (Èxcitqlo Nome Empresarial)
cow,-....ii oo DILATO OESCRIÇÃO 00 eveno.
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxicxxgZsoáxxxxxxxxxxxx)ocxxxxxx

AIME eldln-':ESARIAL

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

,

,

.

LOGRADOURO troe, av, enc.;

NÚMERO

RUA FRANCISCO DE MEIO
COMPLENIE N1'0
COMERCIO
I uuniciriu

b

,riC01:3

VALOR 00 CAPITAL • RS

VALOR DO CAPITAL (&áf exicnso)

190.000,00
coolao u.A ATIVIDADE ECONOmICA

DESCRIÇÃO DO ObJETO

(CNAE Fiscal)

BA .

BRASIL

vazconlaketiehotmailcom

CENTO E NOVENTA MIL REAIS
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS-MtNIMERCADOS ., MERCEARIAS 'E ARMAZÉNS FABRICACAO DE PRODUTOS
DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUCAO PROPRIA
FABRICACAO DE CONSERVA DE FRUTAS COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E
ACESSORIOS PARA MOTOCICLETASE MOTONETAS. COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS DE
ACESSORIOS NOVOS FARA VEICULOS" AUTOMOTORES. COMERCIO VAREJISTA DE
LATICINIOS E FRIOS COMÉRCIO. VAREJISTA DE CARNES-AÇOUGUES PEIXARIA
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

At!vtdade Principal
4712100
Atividades Secundárias
1031700
1091102
4530703
4541205
4721103
4722901
4722902
4724500
4789005
xxxxxxx

110 i 210001-2 •
DIONES PA ,, . TOS DOS SANTOS
08,

.

VAIA IJE INICIO DAS ATIVIDADES
13/612006
1\!;Z ,. :Ar. na DA 1 • IRMA

1ír,

156
WORM DO.›...1.,..
DAIRNC.VOISTRITO CEP
011. e• J.... car...!
CENTRO
46960000
•
TIS
counsto ELETRONICO (OnnOI)

,

.

I.,,rrgauscn ma tear n.. r .....n

•

niae ai:t..oi • -.XXXX
I

NONIERO De INSCRIÇÃO NO CNPJ

.

08110302000124

.

Rua Francisco , ~o, 158 CfM,r Ócio

c e ,,,, to

L-

,

tr.rEnerroe
ominniz. ,:::-.._. .1, 1 IttcStrA . "'
l'onvCIRRAmler:T /d.
3 dislA9? .
I'" .,. . ..." ."'" • er • $1. ..t• ."

XXXX

PELO EraPRESARIO (ou selo feprOsereltnle/aSRSte e:gemine>

..2,,s, fuk.,-.5. .~_ict

D,,, DA ASSINATURA

ASSINATURA DO EMERESARIO

23/02!2018

--.1590)~

PARA .10 EXCLUSIVO DA JUNTA .

°WgifS

Pug1.1OUE •

le ~De ',ui curicAçÁo '.s.,

7

_i031 D-121,
[requerimento Eletrônico: 81800000178953

00.9n
--

05Z_

.

• J. ' ‘.,

.

N. n4 JUNTA COMERCIAL DO esrapo DA BANIA

CERTIFICO REGISTRO EM: 06/03/2018 SOB Nº.' 97740019
`
JUC,E aProtocolo: 18/963434-0.,D.E 02/03/2018
Empree"à-:,29 1 0365195 5
ui °Net PAULO,NATOS !XIS SANTOS
`HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Certifico o Registro sob o n° 97740019 em 0610312018
Protocolo 189634340 de 02/03/2018
Nome da empresa DIONES PAULO MATOS DOS SA TOS NIRE 29103 1955
b.ba.gov.br/AUT TICACAODOCU
Este documento pode ser verificado cm http://rogin .
..
.
Chancela 79195724308480
Esta cópia foi autenticada digitalrriente e assinada m 7/0'3/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretúrio Geral
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESQnA Ji iRÍDIcA

1111
NUMERO DE INSCRIÇÃO
08.110.302/0001-24
MATRiZ

i COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO!

CADASTRAL

i
1

DATA. DE ABERTURA
19/06/2006

,

NOME EMPRESARIAL
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
I11 1JLU LÀ.; tJ i ékti E.Let.IIVICN I l.) ttilUle Ut FAN iAs,A)
MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE

1 1 ) -'u : t
ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONCMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
¡heicear ias e ai (ia& il$
1 COnIG!') . ':FSç'P'Çz'`Ddç: PT's:"OÁrsFS Fr? N'-)M4":•PS SECV'-)OÁR:ps

10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
45.30-7-03 - Comércio a varejo cie peças e acessórios novos para vercuios dUi.ONIOiOteb
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47;94-5-0 - Pern•=rçl,, ye.f.,j1-,t,
crur.11er-tifs-.41gfanje1cs
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresário (Individual)

I

LOGRADOURO
R FRANCISCO DE MELO

CEP
1 4ti.9b0-000

1 I NUMERO
I r 1513

I r BAIRRO:DiSTRITO
I í CENIRr.)

COMPLEMENTO
COMERCIO
r r

iI MUNICIPIO
J i LtNeutS

ro:c.---soo ,-Tn-z•• -,
I VAZCONTAKEU@HOTMAILCOM

1
1
I ) UF
1 1 tsA

1

I

1 "-"-.
I (75) 3331-2103

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
.s..
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
1 1 19/06/2006
r 1

, ATIVA
1

i

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAS.TRAL
i

I
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
,.....

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
•••••• NA
.1:..
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111 1

T
108.11
2/0001-247
TOS DOS SANTOS
DOMES PAU
Melo.
158 Comércio
Rua ranci 1,CEP: 48.960.000
Centro
LANIÓIS - BA

(

I.

10/03/2020

Consulta ao Cadastro

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Identificação
Inscrição Estadual: 069.329.627 ME

CNPJ: 08.110.302/0001-24
Razão Social: DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Nome Fantasia: MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
Natureza Jurídica: EMPRESARIO (Individual)
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE
Unidade de Fiscalização: INFAZ CHAPADA DIAMANTINA
Endereço
Logradouro: RUA FRANCISCO DE MELO
Número: 158

Complemento: COMERCIO

Bairro/ Distrito: CENTRO

CEP: 46960-000

Município: LENCOIS

UF: BA

Telefone: (75) 33312103

E-mail: VAZCONTAKEU@HOTMAIL.COM

Referência: PROXIMO AO MERCADO BRANDA()

Localização: ZONA URBANA

Situação do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 11/07/2016

Situação da Conta: ATIVA

Data da Criação da Conta: 11/07/2016

Data de Inclusão do Contribuinte: 07/07/2006
Atividade Econômica Principal:
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e arma
Atividade Econômica Secundária
1031700 - Fabricação de conservas de frutas
1091102 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4541206 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4721103 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722901 - Comércio varejista de carnes - açougues
4722902 - Peixaria

r---

08.11

DIONES PAUL

4724500 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

2J0001-24-1
OS DOS SANTOS

Rua Francisco . = Meio, 15B Comércio
Centro CEP: 48.960-000
Lençóis - BA

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuação
- ESTABELECIMENTO FIXO
Condição: MICROEMPRESA
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL
Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço: RUA FRANCISCO DE MELO

Complemento: COMERCIO

Referência:

Número: 15B

Bairro: CENTRO

CEP: 46960000

Município: LENCOIS

UF: BA

https://Www.sefaz.ba.gov.br/scr pts/cadastro/cadastroBa/result.asp

1/2

f

Consulta ao Cadastro

10/0312020
Classificação CRC: Profissional

CRC: 20015 -BA

Tipo CRC: Originario

CRC:

Tipo CRC: Originario

Município: SEABRA

UF: BA

Nome: CLESIOMAR FERREIRA BRANDÃO
Responsável pela organização contábil
Classificação CRC: Profissional
Nome:
Endereço
Endereço: AVENIDA LINDOLFO MOREIRA 1 ANDAR
Bairro: TAMBORIL

Número: 510

CEP: 46900000

Referencia:
Telefone: (75) 33312103

Fax: O

Celular: ()

E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Consulta: 10/03/2020

la voz..Tor

Toro

C,F.,F4e...X*4Pi

fq4C- 7.C.4C4

XCIOL.

08.110.30 0001-24

I

DIGNES PAULO
S DOS SANTOS
Rua Frandeco de
, 15E Comércio
Centro CEP: 48.980-000
LentAis - BA

7
https://www.sefaz.ba.gov.br/scripts/cadastro/cadastroBa/result.asp
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10/03/2020
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Consulta Pública ao Cadastro
do Estado da Bahia

Itio".

,,
. • ,

Número da Consulta:

Data da Consulta: 10/03/2020

IDENTIFICAÇÃO
!Inscrição Estadual:

CNP): 108.110.302/0001-24

UF:

069.329.627

BA

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

Razão Social:

ENDEREÇO
Logradouro:
Número:
UF:

1RUA FRANCISCO DE MELO

115B

Complemento:

BA

Município:

Endereço Eletrônico:

'COMERCIO

Bairro:

CENTRO
CEP:

1 LENCOIS

46960000

Telefone:

VAZCONTAKEU@HOTMAIL.COM

1(75 ) 33312103

—INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Atividade Econômica:

Comercio varejista de mercadorias em geral, com pr

Data da Inscrição Estadual:
Situação Cadastral Atual:
Condição:

07/07/2006

Usuário SEPD :
Data desta Situação Cadastral:

Habilitado

07/07/2006

MICROEMPRESA

Observações:
Regime de Apuração de ICMS:

SIMPLES NACIONAL

Observações:
• Os dados acima são baseados em informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situação cadastral do
contribuinte nesta data.

Voltar para nova seleção de contribuinte ()
Acessar cadastro de outro Estado

(----08.110

2/0001-24-1

DIONES PAULO TOS DOS SANTOS
Rua Francisco
elo, 15B Comércio
Centro CEP: .960-000
LanoSis - BA

www.sintegra.gov.br

111

Prefeitura Municipal de Lençóis
AV. NOSSA SENHORA DA VITÓRIA 01
CENTRO - LENÇÓIS - BA CEP: 4696C-000
CNE-"J: 14.694.400/0001-59

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Número: 000018/2020.E

Nome/Razão Social: DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME
Nome Fantasia:

MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
OPF;CNPJ: 08.110.302/0001-24

Inscrição Municipal: 0000000341662
Endereço:

FRANCISCO DE MELO, 15B
CENTRO LENÇÓIS - BA CEP: 46960-000

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 DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:
****************** *********************************.**********************....******ww**************************kwAw****

*.*************

* ***** ******** ww......*********************...... ** * ** *****.********.******.*** ******** x....******.**41..^**.**gnxxxáx,****" **** *Á *** .**,..
*71* **** * ** .......******************* ***** ******************A.****** ***** **It.* ** * **** ************Ak*,*****.********A*****w*R************w******
...............~....******************************************...******.x.*****A***,“.***************~~...*******

03/04/2020

Esta certidão foi emitida em

com base no Código Tribut"

'cipal.

08.110.30 0001-24

Certidão válida até: 02/07/2020

DIONES PAULO

sia certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

DOS SANTOS

Rua Francisco
156 Comércio
Centro CE
.960-000
Lençóis - BA

Código de controle desta certidão: 4600004798830000341662090000018202004036

1

11 1 11 1

11 11 11

11 11 11 11 11

111 11

111 1

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://lencois.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade
Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Impresso em O310412020 às 12:08:52

Emissão: 10/03/2020 16:03

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(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 N°: 20200780626
RAZÃO SOCIAL

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069.329.627

08.110.302/0001-24

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 10/03/2020. conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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

108.11 2/0001-241
DIONES 1 MATOS DOS SANTOS
Rue F
de aio, 158 Comércio
ntro CEP: 48.981}.000
C0 Lanada - BA
Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

L145
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ReleertidaoNegaiiva.rpt

27/02/2020

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: DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
CNPJ: 08.110.302/0001-24
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1.constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 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
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas 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
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:06:11 do dia 19/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2020.
Código de controle da certidão: F155.5759.9844.E310
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

08.110.30
DIONES PAULO

1-24-1
S DOS SANTOS

158 Comercio
Rua Francisco
.960-000
Centro CE
Linçóès - BA

1/1

22/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
Ec.c.,NriN.1.1:A FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

08.110.302/0001-24
Inscrição:
Razão Social:DioNEs PAULO MATOS DOS SANTOS
RUA FRANCISCO DE MELO 15B COMERCIO / CENTRO / LENCOIS / BA /
Endereço:
46960-000

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:15/03/2020 a 12/07/2020
Certificação Número: 2020031501535238239053
Informação obtida em 22/04/2020 19:45:11

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

r---

08.110

2/0001-241

DIONES PAULA TOS DOS SANTOS
Rua Franc;iaco Meio, 158 Comércio
: 46.960-000
Centro
Lençóis - BA

\\

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrt/pages/listaEmpregadores.jsf

j;

1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTTÇA DO TRASAf.F.0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.110.302/0001-24
Certidão n°: 5360032/2020
Expedição: 27/02/2020, às 10:19:04
Validade: 24/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se

guie

DIONES PAULO MATOS
DOS SANTOS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
08.110.302/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

3r1

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.

08.110.

2/0001-24----]

NOMES PAUL TOS DOS SANTOS
Rua Francisco
aio, 158 Comércio
Centro CEP: 46.980-000
Lanai:Sia SA
_)úvidas e

2

,-

tbes: cridt0t2:-

22/04/2020

004247886

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1° GRAU

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 004247886

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esabtjba.jus.brfsco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 22/04/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS, portador do CNPJ: 08.110.302/0001-24, estabelecida na Rua:
Francisco de Melo, n° 15B, Centro, Centro, CEP: 46960-000, Lencois - BA. ********************************""

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 período de 20
(vinte) anos.
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, quarta-feira, 22 de abril de 2020.

08.110.302/0001-24-1
DIONES PAUL ri I TOS DOS SANTOS
Rua Frand
Melo, 158 Comórdo
Centro •
46.960-000

lerpí - BA

PEDIDO N°:

raiei

Foi.: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contam este Livro Diário N° 003.Exercicio 2019, 0020 Folhas numeradas seguidamente por sistema de
processamento de dados, do N° 0001 a 0020 e servirá para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2019 a 31/12/2019:

Empresa :

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

Endereço:

Rua FRANCISCO DE MELO. 15B. COMERCIO

Bairro:

CENTRO,

Cidade .

Lençóis - BA

CNPJ'

08.110.302/0001-24

Inscr Estadual

069.329 627

CEP: 46960000

órgão de Inscrição:, em 19 de junho de 2006
N° da Inscrição.

29103651955
Lençóis. 01 de janeiro de 2019

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS • ME

CLESIOMA

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

RG. 771019440 - SSPBA - C F 706459.305-04

EMPRESARIO

TÉCNICO CONTABIL • CRC 020015/0 / BA

CPF. 018 422 335.05

Avenida LINOOLFO MOREIRA, 510 CENTRO. Seabra BA

çeti-ekle"-5"
9.
Tec. Cont. CRCIBA 020015i0-9
CPF: 706.459.305-04
15
JUCE0

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Z_-

"Termo de Autenticação

20/C -N5537-2
O presente livrot..^ha, por MIM examinado e conteno, acba.se
em coeformidade cvn a ler'-lação em vispr em seus te. aos
de abertura e encerra" er
SEABRA
- i.

l
ii91/ 292 (;

NA
,' APARE( MARTee AANT
kfrALISTA obI ISTRO 'AERCANT

08.11 30210001-241
MATOS DOS SANTOS
DIONES PA
Meio, 15B Comércio
Rua Frand
46.960-000
Centro
LIMOS - BA
J):15

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

10/03/2020

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Fol.: 0016

CNPJ 08.110.302/0001-24

1525 46
ATIVO

965.545.45

CIRCULANTE
965 545.45 D

DISPONIVEL
965.545,45 D

CAIXA

965.545,45 D

TOTAL DO ATIVO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à
Contabilidade, somando tanto no Ativo corno no Passivo o valor total de RS 965.545,45 (Novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e
cinco reais e quarenta e cinco centavos).
Sob as penas da lei. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Lençóis, 31 de Dezembro 2019

Cip
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

CLESIOMAR FERRE

NDÃO

CPF 706 459.305 4

EMPRESARIO

TÉCNICO CONTABIL • CRC. 020015/0/ BA

CPF C18 422 335-05

Avenida LINDOLFO MOREIRA. 510 TAMBORIL. Seabra BA

Stiftli~fdt2
Tec. Cont CRC/BA 02001510-9
CPF: 706.459.305-04

r---

08.110

DIONES PAULO

P = 0001-241
S DOS SANTOS

Rua Francisco de ":` • 15B Comércio
Centro CEP: 46.'zi 441
Lençóis - BA

MARCIO Mastermaq Scrtwares

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2019

10/03/2020

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Fol.: 0017

CNPJ 08.110.302/0001-24

15:25:55
PASSIVO

68.418 60 C

PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS A RECOLHER

68.418.60 C
68.418.60 C

PATRIMONIO LIQUIDO

897.126,85 C

CAPITAL SOCIAL

190.000,00 C

CAPITAL SUBSCRITO

190.000.00 C

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS

707.126,85 C
707.126 85 C

TOTAL DO PASSIVO

965.545,45 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial. realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada
Contaoli,cade sornando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de RS 965 545 45 (Novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e

c.nco reais e quarenta e cinco centavos)
Sob as penas da lei. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Lençóis 31 de Dezembro 2019

).A.o-tk% P4Z
010NES PAULO MATOS DOS SANTOS
010NES PAULO MATOS DOS SANTOS

CLESIOMAR F RRE1

NDA0

CPF 706.459.305-04

EMPRESARt0

TÉCNICO CONTABIL - CRC: 020015/0 / BA

CPF. 018 422.335-05

Avenida LINDOLFO MOREIRA. 510 TAMBORIL. Seabra BA

Qkire~an sik
Tec Cont. CRC/BA 020015%
CPF: 706.459.305-04

08.110 2/0001-24-1
DIONES PAUL • TOS DOS SANTOS
Rua Francisco • N4i :. • , 15B Comércio
.960-000
Centro CE •
Lençóis -

MARCIO Mastermaq Soft-vares

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31112/2019

'0/0312020

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Fol.' 0018

CNPJ 08.110.302/0001-24

'5 34 13

RECEITA BRUTA DE VENDAS
VENDAS DE PRODUTOS

672.948,92

DEDUÇÕES SiVENDAS
SIMPLES

64.528.84)

RECEITA LIQUIDA

608.420,08

CUSTOS OPERACIONAIS
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

(109.720.77)

LUCRO BRUTO

498.699,31

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRIBUTADAS GERAIS

(5.898.21)
(282.75)

6.180.96

RESULTADO DO EXERCÍCIO

492.518,35

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo. realizado em 31 de dezembro de 2019.
Sob as penas da lei. declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Lençóis. 31 Dezembro 2019

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

CLESIOMAR F RREI4BRANDÃO

MUNES PAULO MATOS DOS SANTOS

RG: 771019440 - SSPBA - CPF: 706.459.305-04

EMPRESARIO

TÉCNICO CONTABIL - CRC: 020015/0 / BA

CPF 018 422 335.05

Avenida LINDOLFO MOREIRA. 510 TAMBORIL. Seabra BA

Usbmarfarreirs Brando

101

Tec. Cont. CRC/BA 020015/0-9
CPF: 706.459.305-04

08.11 a 02/0001-24-1
DIONES PAUL
TOS DOS SANTOS
Rua Francisco
, 1513 Comércio
Centro CE': 46.960-000
Lençóis - BA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao
exercido da atividade contábil nesta data. de acordo com as suas prerrogativas profissionais.
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.29546.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que.
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA
Certidão n.": BA/2020100002441
Nome: CLESIOMAR FERREIRA BRANDÃO CPF: 706.459.305-04
CRC/UF n." BA-020015!0 Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
08.0(3.2020
Validade.
Finalidade: LIVRO DIARIO
Livro. DIARIO
N" 003 1 Exercido: 2019

Confirme a existência deste documento ria página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de
controle a seguir:
CPF : 706.459.305-04 Controle : 8399.8713.9027.9654

08.110 2/0001-241
DIONES PAULO TOS DOS SANTOS
Nua Frandeco de158 Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA

Fe»

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário N° 003,Exercicio 2019, 0020 Folhas numeradas seguidamente por sistema de
processamento de dados, do N° 0001 a 0020 e serviu ara o lançame nto das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado no período de 01/01/2019 a 31/12/2019:

Empresa

DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

Endereço

Rua FRANCISCO DE MELO, 15B

Bairro:

CENTRO,

Cidade :

Lençóis - BA

CNPJ:

08.110.302/0001-24

Inscr. Estadual:

069.329.627

CEP: 46960000

Órgão de Inscrição- . em 19 de junho de 2006
N° da Inscrição.

29103651955
Lençóis, 31 de dezembro de 2019

DIGNES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME
(YONES PAULO MATOS DOS SANTOS

RG: 771019440 - SSPBA - CPF: 706.459.305-04

EMPRESARIO

TÉCNICO CONTABIL - CRC: 020015/0/BA

CPF: 018.422.335-05

Avenida LINDOLFO MOREIRA. 510 CENTRO, Seabra BA

JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DA BAHIA

Çiesipoiarfpreira Brandão
Te:, Cont CROBA020015/0-9
CPF: 706.459.305-04

Ass.:

Port. 121/2017

08.1 a .302/0001-24-1

DIONES PA

TOS DOS SANTOS

Rua Franclacc
15B
Centro C : 46.960-000
Lençóis - BA

•

1
1°

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 13t-J-- ,A.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação
regular.
IDENTlFiCAçÃO DO REGIS0
NOME ..........
CATEGORIA
CPF

Ci

:;

• TÉCNICO EM CONTABILIDADE
• 706.459.305-04
.

....._.__

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penai
Csra:We.iro, .sWettAndo-o autor respectiva ação

Emissão: BAHIA. 10/0312020 as 11:50:22.

até: 08,106/ 2 070.
Côdigo de Coniroa:. 56693.
Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

54

r 08.110.3
DIONES PAULO

0001-24
S DOS SANTOS

Rua Francisco de
15B Comércio
Centro CEP: •
Lençóis - BA

i

DECLARAÇÃO

Eu. CLESIOMAR FERREIRA BRANDÃO, brasileiro. divorciado, Técnico
em Contabilidade CRC/BA n° 020015/0-BA, portador do CPF n° 706.459.30504, residente e domiciliado a 1° travessa Manoel Teixeira Leite, 186. SeabraBahia, declaro que sou contador responsável pela empresa Diones Paulo
Matos dos Santos, estabelecidà á rua Francisco de Melo, 15B, Centro,
Lençois-Bahia, CEP: 46.960-000, CNPJ: 08.110.302/0001-24 e que a mesma
está enquadrada como micro empresa conforme documento em anexo.

Por se expressão de verdade assino a presente.
z,$)
(ks"

TAD:LIONATO X NOTAS C. 42 t:SUZ:04:-.:0',IARCA OC
SEABRA-BA - RUA SINRN:IAW44*,..-í18.!adoliu-aZoseatod n.al.c.VTS Tel ,75) 3:431-5'52
Reconheço por semelh
treçLESOMAR FERREIRA
BRANDA°

Lençois-Ba, 10 de Março de 2020

• isstemunno de V
lusa Souza 0I've '8.
Escrevente Au'
. A e ue:a 80 tem validece
axrroanhada do OR Code. - SEABRA - BA
11/312320. Valor da Ato: R$ 5.20 Ema': RS 2.5' Taxa
R$ 2.69
1:4 TAB228976-2

SELO RECONI-Eat
ir=

'..'AV.V.*28.,JS. ;
, rfawen:cáctar.e

1.:.Gt, L.S.-:
Clesiomar Ferreira Brandão
CRC: 020015/0-BA
CPF :706.459.305-04

08.110
DIONES PAULO
Rua Francisco
Centro

0001-24-7

TOS DOS SANTOS
Comércio
:46.96
10-000
1.4110is -BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, 01 - CENTRO.
TEL./ FAX — (75)3334-1121/1261
CNPJ: 14.694.400-0001-59

LENCSIS

DO J}.ITO OU. O POVO Q.9 R.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Diones Paulo Matos dos Santos, inscrita
no CNPJ sob o n° 08110302/0001-24, estabelecida na Rua Francisco de Meio, n° I5B,
bairro Centro, na cidade de Lençóis, Estado da Bahia, Forneceu Gêneros Alimentícios
em Geral à Prefeitura Municipal de Lençóis, CNN no 14.094.400/0001-59,
estabelecida na Rua Nossa Senhora da Vitoria, n° 02, bairro Centro, na cidade
de lençóis, Estado da Bahia, detém qualificação e capacidade para o fornecimento de
Gêneros Alimentícios em geral (cerais, hortifrútis granjeira , carnes, frios, legumes, frutas
e verduras),
Registramos que a empresa forneceu gêneros alimentícios em geral a Prefeitura
Municipal de Lençóis no ano de 2019.
Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom
desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Lençóis- BA, 19 de d

MARCOS AIRTO

bro de 2019.

S DE ARAÚJO
unicipal

i 08.110.302/0001-241
DIONES PAULO TOS DOS SANTOS
Rua Francisco
Centro C
L

, 15B Comércio j
.960-000
s- BA

Empório Brandão
CNPJ: 07.101.767/0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e provar, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a
empresa DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS ME, inscrita no CNPJ sob o n2 08.110.302/0001-24, estabelecida
na Rua Francisco de Meio, n2. 15B, Centro, na cidade de Lençóis, Bahia. Prestou serviços e Forneceu à
nossa empresa. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços abaixo referidos apresentaram boa
qualidade e um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações,
nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08
nn
,..
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

Água Sanitária
Sabonete
Esponja de aço
Detergente
Desinfetante
Luvas
Creme dental
Papel Higiênico
c-i...x- — n.:
JQr.40‘.0 Citt r u•
Sabão em Pedra
na Yr<AS E HORTWP,V:
BATATINHA
CEBOLA
CENOURA
MAÇÃ
BANANA
AU-I0

10 CX
5 DZ
03 PCT
05 CX
10 CX
05 DZ
05 DZ
15 FRD
nr ,-v
Yd ,..Ilk

„

----
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,

14

24
20

MOI
AÇUUCAR
ÉAlti~
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01 SC
01 SC
01 SC
01 CX
15 DZ
5 KG
10 MI
10 Mi
10 KG
üí 10UND
5 FD
03 FD
10 FD
03 FD

10 CX
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i
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H ago Mascarenhas Sa
SOCIO-PROPIETARIO

08.110. 2/0001-24
DIONES PAUL t TOS DOS SANTOS
lo, 15B Comércio
Rua Francisco
Centro C 46.960-000
A
Lençóis

ir;)nte Barr so, n.15, terreo Ce ro- CEP 46.960-000
ler n. is BA Tef.: (75) 3- 4-2259

Mercado do Povo Padaria e Lanche
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

[Modelo de licitação:
Pregão Presencial

Numero: 014/2020

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO

Declaramos, sob as penas da lei, especialmente para efeito de participação no Pregão Presencial para
Registro de Preços n2 014/2020, do Município de Lençóis, Bahia, em atendimento ao quanto previsto no
inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( X ) nem menor de 16 anos.
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Lençois, 23 de Abril de 2020.

cones Paulo atos dos Santos — ME
CNP!: 08.110.302/0001-24
RG: 1309937869 SSP/BA

1
08.110.302/0001-24DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
Rua Frandeco de Melo, 15B Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA

Endereço: Rua Francisco de melo, 158 Centro- CEP 46.960-000
Lençóis BA Tel.: (75) 999056702
e-mail: sandralaranjeiral@gmail . com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS BAHIA
SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS — DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

L___

ALVARÁ
N," 005/2020

EXERCÍCIO
UE 2020

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

FiNome ou Razão Social:
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS — ME
Nome Fantasia:
MERCADO DO POVO PADARIA E LANCHE
inscrição Municipal:
CPF/CNI)J:
02 02 001/0099-01
08.110.302/0001-24
I ' .
Endereço:
Município:
RUA FRANCISCO DE MELO
LENÇOIS — BA
f Complemento:
N°.:
CEP.:
. •"(XXXX XX.
15B
46.960-000
Horário de Funcionamento:
Bairro:
108h às 21h
n0C8.E11NO.30
TRO
2/0001-24
DIONES PAUL•94
DOS SANTOS
Rua Frasco
m:i de
,158 Comérc io
Atividade Principal:

COMERCIO VAREJISTA 101E
PREDOMINÂNCIA 1)E P
MINIMERCADO

ContitÇçp 4v2N00,0„::

IS 4M GERAL, COM
YENTÍCIOS
4 IMAZÈNS

Validade 31 de Dezembro de 2020 ou enquanto
sal tzer a Legislação em vigor.

2.02.00

In*

1

RESTRIÇÕES:
A RT. 2° - O uso do Logradouro Público depende da
prévio licenciamento, seja, para comércio, eventos,
instalação de mesas, cadeiras e outros equipamentos
similares. DEC. 024/2018
* Lei do silêncio e Portaria 002/2004, Juiz de
Direito desta Comarca;
* Conforme a Lei n° 802/2013, respeitar o volume
de 60 a 70 decibéis.
* Proibida à venda de bebidas alcoólicas a menores
de 18 anos - Lei n° 8.069/90 Art. 243.

Este estabelecimento está de acordo com
as normas exigidas pela VISA.
LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO:
Lençóis (BA), 20/01/2020
Atividade Secundária:
ção de produtos de padaria e confeitaria com
!ia g,gewt*ão própria; Fabricação de conservas de<
rt\télei a varejo de peças e acessórios novos para
ãs\WAkw notores; De motocicletas e motonetas.
9_511

Afixar em Local Visível
111111111~~11111111111~11111111111111111111K

ALVARÁ SANITÁRIO

N 002

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, de acordo com a Legislação Sanitária vigente, concede
licença sanitária ao estabelecimento: LMERCADO DO POVO PADARIA E LANCHES I CNIWCPF:
08.110.302/0001-24, situado a Rua Almirante Barroso, Centro- Lençóis - Ba, de propriedade e
responsabilidade legal do (a)
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS] conforme ri)rocessoViii01/i41.

Lençóis (BA), 20 de janeiro de 2020.
VALIDADE: Janeiro de 2021.

observações:
1. Este Alvará está atrelado ao cumprimento total das determinações sanitárias vigentes;
2. A VISA deverá ser informada de todas as alterações estruturais e contratuais no prazo de 30 dias antes das suas realizações;
3. A VISA realizará visitas para fiscalização sempre que julgar necessário;
4. O licenciamento dos estabelecimentos sujeito a fiscalização pela vigilância sanitária será revalidado anualmente;
5. O pedido de revalidação anual de licença será instruído com o alvará do ano anterior;
6. O alvará de funcionamento deverá obrigatoriamente ser fixado em lugar bem visível ao público.

I -----08.110.302/00
01-2r1
DIONES PAUL
OS DOS SANTOS
c:Fra •••
Centro CEP:
SB Comérc
960-000
Lençóis • BA

R osetetle
a da silva
Diretora de Vigilânc Sanitária de Lençóis

EMPRESÁRIO
Caso : COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO
juntamente com a constituição
Situação: MICROEMPRESA

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia

O Empresário DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS, estabelecido na RUA
CONEGO JOÃO PEDRO ALVES, 05 — CENTRO — CEP 46.900-000 — SEABRA — BA , declara,
para os fins do art. 5° da Lei n2 9.841/99, que:
a) se enquadra na situação de microempresa:
. b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite
fixado no inciso I do art. 22 da Lei n° 9.841/99, observado o disposto no § 12 do mesmo
artigo;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 32 da mesma
Lei.

Seabra — Ba, 13 de junho de 2006

assinatura:
nome do empresário: DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS
CPF : 018.422.335-05
RG : 13099378 69 SSP/BA

x, —A.

14 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/06/2006
JUCEBSOB N°: 96688795
Protocolo: 05/282629-5
Empresa:29 1 0365195 5

.k..deo

DIGNES PAULO MATOS DOS SANTOS

LAFAYETTE PONDE FILHO
SECRETARIO•GERAL

rr

ckr
Amália Souza'Vièka Santos
Escrevente Autorizada

P-08.110 2/0001-24
D$ONES PAU
TOS DOS SAN • ..5
Rua Fre
Melo. 1513 Comércio
Centro P: 46.960.000
Lençóis - BA

0411) SIMPLES
Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 11/03/2020
Ci- Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 08.110.302/0001-24
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS

C-.1 Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

O Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
13 Agenciamentos (Simples Nacional)
Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem
El Eventos Futuros (Simples Nacional)
Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem
Me-ventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

08.110

I

0001-24

DIONES PAUL fiiab, TOS DOS SANTOS
Rua Franci. ••
Meto, 15B Comércio
Centro
• 46.960-000
Lençóis • BA

Mercado do Povo Padaria e Lanche
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

rModelo de licitação:
Pregão Presencial

Numero: 014/2020

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS LOCAIS DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO.

Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei
Federal n. 8.666/93 e Lei Nº. 10320/02, que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias
à execução do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 014/2020 do município de Lençois,
Bahia, principalmente no que se refere aos locais, trechos, obrigações e condições para a prestação do
serviço e entrega objeto da licitação.

Lençois, 23 de Abril de 2020.

r--08.110 0001-241
DIONES PAULO 03 • 1 lk • S SANTOS
).AÍ119)
Tones Paulo Matos dos Santos — ME
CN PJ: 08.110.302/0001-24
RG: 1309937869 SSP/BA

Rua Frfancleco .14\ 7'e4o, 15B Comércio
Centro CEP: 46.960-000
Lençóis - BA

Endereço: Rua Francisco de melo, 15B, Centro- CEP 46.960-000
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ANEXO X
Atestado de Visita Técnica

Atestamos para os devidos fins necessários que a empresa DIONES PAULO MATOS
DOS SANTOS — CNPJ 08.110.302/0001-24, com endereço na Rua Francisco de Melo,
15 B, CEP. 46.960-000, Lençóis — Bahia, representada por seu proprietário Sr. DIONES
PAULO MATOS DOS SANTOS, CPF. N° 018.422.335-05, RG 130.993.7869, com
endereço, na Rua Francisco de Melo, 15 B, CEP. 46.960-000, Lençóis — Bahia, visitou
os locais da execução contratual, conforme Edital do Pregão Presencial n° 014/2020
tomando conhecimento de todas as variáveis envolvidas, locais, distâncias e condições,
ficando ciente de tudo o quanto é necessário para o perfeito atendimento do exigido no
Edital cm epígrafe.
Declara ainda, pelo seu representante perfeitamente credenciado que renuncia a qualquer
reclamação posterior, decorrente de insuficiência de esclarecimentos, dando como
bastante e amplamente satisfatórias todas as informações obtidas no ato da visita.

Lençóis — Bahia, 20 de abril de 2020.
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Atestamos, para os devidos fins e provar, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a
empresa DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS— ME, inscrita no CNPJ sob o n2 08.110.302/0001-24, estabelecida
na Rua Francisco de Melo, n2. 156, Centro, na cidade de Lençóis, Bahia. Prestou serviços e Forneceu à
nossa empresa. Registramos, ainda, que as prestações dos serviços abaixo referidos apresentaram boa
qualidade e um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações,
nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIREL1
Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 20/06/1999,
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n° 063.202.925-04, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1655767747,
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliada no CAMINHO IPECAETA, 01, CIDADE
NOVA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44053648, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo
jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIREU, nos termos do art. 980A da Lei no 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa girará sob o nome empresarial AMANDA
CORDEIRO DE SOUSA EIREU e nome fantasia ACS COMERCIAL DE AUMENTOS.
CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: AVENIDA ANTONIETA BORGES, 117A,
CENTRO, SAO GONCALO DOS CAMPOS, BA, CEP 44.330-000.
CLÁUSULA QUARTA. A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

,/

.."--7--CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE
AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO,
RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE AUMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E PARA
CONSUMO DOMICILIAR.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos
automotores.
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados 'preponderantemente para
empresas.
5611-2/01 - restaurantes e similares.
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4761-0/01 - comércio varejista de livros.
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
5620-1/04 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

Reg: 81800001088303 1DBE: ba5055172400006320292504
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
consumo domiciliar.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do
arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL
CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa terá o capital de R$ 100.000,00 ( cem mil reais),
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de
responsabilidade do titular.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital
integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a AMANDA
CORDEIRO DE SOUSA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto,
sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro,
proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.
DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo

Rcq: 8180000 1 088303 DBE: ba5055 1 72400006320'292504
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ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que
não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei,
que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para
constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

Fica eleito o foro de FEIRA DE SANTANA, BAHIA

para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato
constitutivo.

FEIRA DE SANTANA, BAHIA, 19 de novembro de 2018.

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA
CPF: 063.202.925-04
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

PROTOCOLO

187862060 - 21/11/2018

ATO

091 - ATO CONSTITUTIVO

EVENTO

091 - ATO CONSTITUTIVO
MATRIZ

NIRE 29600337396
CNPJ 32.069.095/0001-96
'fERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2018
1
EVENTOS
15 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 97510067

1
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HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1---/

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

JUCEB

21/11/2018

Certifico o Registro sob o n° 97810067 em 21/11/2018
Protocolo 187862060 de 21/11/2018
Nome da empresa AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI NIRE 29600337396
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp
Chancela 281614611056485
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21011/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Receita Federal do Brasil

08/0-11/20;9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
21/11/2018
CADASTRAL

NUMERO DE INSCRIÇÃO

32.069.095/0001-96
MATRIZ
NOME EMPRESARIAL

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS

ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
CÓDIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jURI DICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
LOGRADOURO

NUME RO

AV AV. ANTONIETA BORGES

117A

CEP

BAIRRO:DISTRITO

MUNICIPIO

UF

44.330-000

CENTRO

SAO GONCALO DOS CAMPOS

BA

ENDEREÇO ELETRONICO

TELEFONE

SOUSA.C330iGMAIL.COM

(75) 9120-1061

COAIPLEMENTO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇAO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

21/11/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

DATA DA SITUACAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 08/04/2019 às 14:20:09 (data e hora de Brasília).
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Consulta ao Cadastro

, 13/W2019

TRIBUTOS ' CONSULTAS ' CONSULTA RO CADASTRO

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Identificação
Inscrição Estadual: 153.536.818 ME

CNPJ: 32.069.095/0001-96
Razão Social: AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
Nome Fantasia: ACS COMERCIAL DE AUMENTOS

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LIMITADA - EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE
Unidade de Fiscalização: INFAZ CENTRO NORTE
Endereço
Logradouro: AVENIDA AV. ANTONIETA BORGES
Número: 117A

Complemento:

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 44330-000

Município: SAO GONCALO DOS CAMPOS

UF: BA

Telefone: (75) 91201061

E-mail: SOUSA.C330@GMAIL.COM

Referência: NO CENTRO DA CIDADE

Localização: ZONA URBANA

Situação do DTE: CREDENCIADO

Data do Credenciamento: 03/12/2018

Situação da Conta: ATIVA

Data da Criação da Conta: 03/12/2018

Data de Inclusão do Contribuinte: 22/11/2018
Atividade Econômica Principal:

4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e arma
Atividade Econômica Secundária

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
5611201 - Restaurantes e similares
5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620104 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA
Forma de Atuação
- ESTABELECIMENTO FIXO
Condição: MICROEMPRESA
Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL
Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço: AVENIDA AV. ANTONIETA BORGES

Complemento:

Referência:

Número: 117A

https://www.sefaz.ba.gov. bris cri ptsicad astro/cad ast ro B a ires u It. as p

13/C4/201,9

Consulta ao Cadastro

Bairro: CENTRO

CEP: 44330000

Município: SAO GONCALO DOS CAMPOS

UF: BA

Classificação CRC: Escritório Sociedade

CRC: 2997 -BA

Tipo CRC: Originario

CRC:

Tipo CRC: Originario

Município: FEIRA DE SANTANA

UF: BA

Nome: RIOS & RIOS S/C LTDA
Responsável pela organização contábil
Classificação CRC: Profissional
Nome: ANTONIO ELITON OLIVEIRA RIOS
Endereço
Endereço: RUA DOS CONTABILISTAS TERREO
Número: 08

Bairro: CENTRO

Referencia:
Telefone: O

CEP: 44001560
Celular: ()

Fax: O

E-mail:

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação
pelo Fisco

Data da Consulta: 13/05/2019

F. á

https://www.sefazba.gov.briscripts/cadastroicadastroBa/resultasp
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Emissão: 13/03/2020 09:51

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(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 N°: 20200810889
RAZÃO SOCIAL

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

153.536.818

32..069.095/11001-96

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/03/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

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 C F ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PI r VTURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DÇ1 PAMPOS
Avel

ântbal Predrelra
DOS CAMPOS

SÃO GONÇALO

BA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
N°. 45/2020
Passada do acordo com o pedido, do (a) Sr.(').
Nome

C.G A

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

3181600382 32.069.095/0001-96

C.I4.P.J.

Endureço:
AVN ANTONIE TA BROGES, 111A
Bairro:
CENTRO

CEP:
41330000

DF:
Municiplo:
SAO GONÇALO DOS CAMPOS BA

CERTIFICO que, verificando em nossos registros, não constam débitos para a empresa supro citado, que impeçam a
expedição desta certidão até a presente data em nome do contribuinte acima Identificado. ressalvando o duelo da
Fazenda Pública Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os débitos quo venham a ser apurados peta autoridade
administrativa.

Observação: Esta certidão tem validade de 90 dias.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços .
ole informado abaixo.
Cosform = = • • • •
Código do Conliolo da Cortidào

Certidão omitida via interne em;
21/01/2020
C*441) ~Mora 2004'

7210.45.20200121.N40.3235854
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
CNPJ: 32.069.09510001-96
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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:23 do dia 13/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2020.
Código de controle da certidão: 9400.332F.DFF9.9727
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Regularidade do Empregador

C

CAIXA ECONÓW CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

32.069.095/0001-96
Inscrição:
Razão SOCiai:AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
AV ANTONIETA BORGES 117 A / CENTRO / SAO GONCALO DOS CAMPOS /
Endereço:
BA / 44330-000

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,co
Validade:01/ 3/2020 a 30/03/2020
Certificação Nitmero_292D1L391tF5033012342267
Informação obtida em 13/03/2020 09:49:43
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-crtcaixa.gov.briconsultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JuricIÁRIo
JUSTIÇA DO TRABALHO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 32.069.095/0001-96
Certidão n°: 6480968/2020
Expedição: 13/03/2020, às 09:53:29
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Validade: 08/09/2020
de sua expedição.
Certifica-se que AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
32.069.095/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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INSCRIÇÃO:3181600382

N° ALVARA:53/2020
.48

•►

4

• • 19

r.r.'•

•

1.greCISPIPIR

NOME / RAZÃO SOCIAL:
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA CREU
NOME COMERCIAL / FANTASIA:

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS
NATUREZA: Pessoa Jurídica /
C.N.P.J C.P.F
.32069095000196

R.G

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA / AVN / TRV
AVN ANTONIETA BROGES, 117A

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

CIDADE
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS BA

CEP
44330000

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIA EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PROD ALIMENT- MINIME 4712100

,.,csti3O

HORÁRIO NORMAL

G44,

7 \..)

*71
!
MU
»e
C;

HORÁRIO ESPECIAL
RESTRIÇOES

•at;

,72

ittilis da , a Pereira
Diretos do Deolrlarnente
Ir.butos
n!et2Cill
Postaria 02i1S)11,
dos Camoos-Sa
55o

GOINÇa‘O

VALIDADE:
31/12/2020

DATA DEIEMISSÃO:
21/01/2020

Z-, 1i1;43 I -lir:114:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DOS CAMPOS-Avenida Hanibal Predreira

iu

11 1 1 1 1

1 111 M11111111111
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0000

fie

06,03/2020

004201412

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL -1° GRAU

CERTIDÃO N°: 004201412

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça
(http://esaj.tjbajus.brisco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia,
anteriores a data de 06103/2020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIREU, portador do CNPJ: 32.069.09510001-96, estabelecida na
AVENIDA ANTONIETA BORGES 117A, CENTRO, CENTRO, CEP: 44330-000, Sao Goncalo Dos Campos BA. ************
********
Irfrfrátlntltlr********

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 período de 20
(vinte) anos.
Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.
Esta certidão foi emitida pela intemet 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.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI

Nome Empresarial
Natureza Juridica:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)

Arquivamento do ato
Constituitivo
21/11/2018

CNPJ

29600337396

32.069.095/0001-96

Inicio da atividade
21/11/2018

Endereco:
AVENIDAAV. ANTONIETA BORGES, 117A, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA- CEP: 44330000

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ~MERCADO, COMÉRCIO
- AREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMÁTICOS E
AMARAS DE AR. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE
PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS PREPARADOS PARA EMPRESAS E PARA CONSUMO DOMICILIAR
CAPITAL SOCIAL

PORTE

PRAZO DE DURACÃO

Microempresa

XXXXXX

R$ 100,000.00
CEM MIL REAIS
Capital integralizado:
R$ 100,000.00
CEM MIL REAIS
TITULAR/ADMINISTRADOR
Nome/CPF
AMANDA CORDEIRO DE SOUSA

Cond./Administrador

Inicio de mandato

Término do mandato

SÓCIO/ADMINISTRADOR

XXXXXX

XX/XX/XXXX

063.202.925-04
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO
Data
--,/12/2018

97815435

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/ EMPRE
223 - BALANCO PUBLICADO

eco:
Evento:
NIRE:

Número

XXXXXX

Endereço:

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
XXXXXX
CNPJ:

XXXXXX

Observação

I.

página: 1/2
196294215

1111E1111111111111111N
CONTROLE: 93.955.278.283.81 CPF SOLICITANTE: 063.202.925-04 NIRE: 29600337396 Emitida: 01/07r2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.
EMPRESA
Nome Empresarial
Natureza Jurídica:

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE(sede)
29600337396

Arauivamento do ato
Constituitivo
21/11/2018

CNPJ
32.069.095/0001-96

Inicio da atividade
21/11/2018

Endereco:
AVENIDA AV. ANTONIETA BORGES, 117A, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA- CEP: 44330000

SALVADOR - BA, 1 de Julho de 2019

+-1

TIANA REGILA M G DE ARAUJO

página: 212
196294215

1111111111111111111111111

CONTROLE: 93.955.278.283.81 CPF SOLICITANTE: 063.202.925-04 NIRE: 29600337396 Emitida: 01/07/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bilregin.ba/telavalidadocs.aspx
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SIMPLES
Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 22/01/2020
ID Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 32.069.095/0001-96
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial : AMANDA CORDEIRO DE SOUSA ERRA

III Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 21/11/2018
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
Ii Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

IZ1 Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

GG

EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Educação
Núcleo Territorial de Educação — NTE 26
Colégio Estadual Professora Maria Anita
Cod.74772 — Port. 1559 D.O. 26/03/1993 Código do INEP 29.192080
CNPJ N 02.004.267/0001-82 Modalidades: Ensino Fundamental II, Médio e EJA
Rua Conjunto Colinas II de Periperi, s/n° — Bairro Periperi, CEP: 40725-430,
gestaomariaanitahotmail.com
Fone /fax — (71) 33084747 - Salvador — Bahia

Salvador, 21 de dezembro de 2018

De. Dir. Cláudio Luís Gomes dos Santos
Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

Cláudio Luís Gomes dos Santos, diretor do Colégio Estadual Professora Maria Anita. no uso das suas
atribuições, declara que a empresa Amanda Cordeiro de Sousa Eireii, CNPJ 32.069.095/0001-96,
forneceu os produtos baixo descriminados cumprindo os prazos e a qualidade solicitada.
Açucar Cristal
Arroz Parbolizado
Biscoito Cream Cracker
Biscoito Maria
Proteina de Soja Texturizada
Peito de Frango
Carne Bovina Charque
Vinagre de Alcool 500m1
Margarina Vegetal 500grs
Molho de Tomate 500grs
Polpa de Fruta Sabor Acerola
Polpa de Fruta Sabor Goiaba
Polpa de Fruta Sabor Manga
Polpa de Fruta Sabor Umbu
Macarrão Parafuso
Leite de Coco 500m1
Linguiça Suina
Café Torrado e Moido
Cravo da India 400grs
Carne Bovina Musculo
Coentro In natura
Coxa e Sobrecoxa de Frango
Feijão Preto 500grs
Leite Em Pó Integral
Macarrão espaguete 500grs

KG
KG
UNO
UNO
UNO
KG
KG
UNO
UNO
UND
KG
KG
KG
KG
UNO
UNO
KG
KG
UNO
KG
UNO
KG
UNO
KG
UNO

50
25
60
60
20
50
50
20
4
25
20
25
25
20
60
60
25
10
10
30
20
50
30
25
60
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dos Santos
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Gaby
Variedades

G R PIMENTEL LIMA - ME
CNPJ: 15.647.766/0001-30,1.E: 106.530.069

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n932.069.095/0001-96, estabelecida na AV. ANTONIETA
BORGES, 117A, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS ESTADO DA BAHIA, forneceu de forma satisfatória á G R
PIMENTEL LIMA-ME, com CNP) n9 15.647.766/0001-30, os produtos abaixo relacionados, dentro dos prazos contratados
entre o período (30/05/2019 á 30/06/2019).

ITEM

DESCRIÇÃO

1 ALMONDEGAS AO MOLHO
2 OLÉO DE SOJA
3 AÇUCAR CRISTAL
4 LEITE DE COCO 500ML
5 FLOCOS DE MILHO
6 MOLHO DE TOMATE
7 ARROZ PARBOLIZADO
8 MACARRÃO ESPAGUETI
9 FARINHA DE TRIGO
10 1FUBA DE MILHO
11 PEITO DE FRANGO
12 CARNE BOVINA (ACÉM)
13 FEIJÃO CARIOQUINHA
14 CARNE CHARQUEADA P.A
15 OLÉO DE SOJA
16 BISCOITO CREAM CRACKER
17 ARROZ PARBOLIZADO
18 MACARRÃO ESPAGUETI
19 CAFÉ EM PÓ
20 SAL IODADO
21 PROTEÍNA DE SOJA
22 FARINHA DE MANDIOCA
23 EXTRATO DE TOMATE
24 MACARRÃO PARAFUSO
25 MASSA DE SOPA
26 AZEITE DE OLIVA

UNID

r

QUANT

UND
UND
KG
UND
UND
UND
KG
KG
KG
UND
KG
KG
KG
KG
LT
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
UND

240
200
600
120
200
240
210
200
120
200
200
120
200
120
80
240
210
260
120
300
80
300
120
120
80
12

Olindina, 01 de Julho de 2019.

-

G R PIMENTEL LIMA - ME
CNPJ: 15.647.766/0001-30, I.E: 106.530.069

Pç. Pedro Ribeiro, 40 — Centro — Olindina-Ba CEP 48.470-000 — Fone: (75) 99946-5684.
Email: gabyvariedades@hotrnail.com.br

RECONHECIMENTO
DE FIRMA NO VERçn

1

PREFEITURA MUNICIPAL DF. SÃO GONÇALO DOS CAMPOS-BA
1-1.060.602/0001Rua Antônio Ilenrigm Daltro. n' 25. Centro SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICU,ÂNCIA SANITÁRIA
r

XARÁ SANITÁRIO
N" MOO
1
O COORDENADOR (A) DA VICILIN(»IA SANITÁRIA 1)1.: '-',:k0 (...;ONi.,.....k10 DO't
CAMPOS DE ACORDO COM A LEGIS!..,\(:-k.0 SANITÁRIA VIGI., l t.. ('O .1'01;
t;

!N('I9NAMETO • A 1O) At's COMERCIAL DE ALIMENTOS SOB
RESPONSABILIDADE LEGAL DE AMANDA CORDEIRO DE SOUSA DF PROPR1F DAM
DA FIRMA, AMANDA CORDEIRO DA SOUSA El RF1.I CNN 32.06().095/0001-96 1.1'0 À
117 A, ('E1\IRO EM SÃO (;ONC,:.41..0 DOS

. Vii's Uri. ANTONIETA BORGES,
CAMPOS BAHIA.
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ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 014/2020
ABERTURA 23/04/2020 AS 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

Declaração de que tomou conhecimento dos locais de cumprimento do objeto
da licitação
Declaramos, sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na
Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, que tomamos conhecimento de todas
as informações necessárias à execução do objeto do pregão presencial para
registro de preços n2 014/2020 do Município de Lençóis, Bahia, principalmente
no que se refere aos locais, trechos, obrigações e condições para a prestação do
serviço e entrega objeto da licitação.
declaramos que a empresa tem conhecimento de todos os locais de transporte
entrega dos produtos, principalmente no que se refere a locais de difícil acesso,
bem como de todas as condições necessárias a completa execução do objeto,
declinando quaisquer reclamações posteriores que se refiram a condições de
execução do contrato de forma que dispensa, por desnecessária, a visita técnica
São Gonçalo dos Campos, 23 de Abril de 2020.

AMANDA RDEI

D SOUSA EIRELI

Representante Legal: VALDEMIR COSTA DE SOUS
RG: 065 309 66 - 90 SSB/BA CPF: 934 330 505 - 2

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI - CNPJ: 32.069.095/0001-96 - INSC. ESTADUAL:
153.536.818 AV. Antonieta Borges, 117A — centro, São Gonçalo — Bahia. CEP: 44.330-000 Tel.: (75) 99120-1061 E-mail: acscomercia12018@hotmail.com

ACS COMERCIAL DE ALIMENTOS
EIRELI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS No 014/2020
ABERTURA 23/04/2020 AS 08:00
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

Declaração de Proteção ao Trabalho
Declaramos, sob as penas da lei, especialmente para efeito de participação no
pregão presencial para registro de preços n° 014/2020, do Município de Lençóis,
Bahia, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
(X) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
São Gonçalo dos Campos, 23 de Abril de 2020.

AMANDI) R E

,/ •
E SOUSA EIRELI

Representante Legal: VALDEMIR COSTA DE SOUSA
RG: 065 309 66 - 90 SSB/BA CPF: 934 330 505 - 20

AMANDA CORDEIRO DE SOUSA EIRELI - CNPJ: 32.069.095/0001-96 - INSC. ESTADUAL:
153.536.818 AV. Antonieta Borges, 117A — centro, São Gonçalo — Bahia. CEP: 44.330-000 Tel.: (75) 99120-1061 E-mail: acscomercia12018@hotmailcom
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AGRODEFESA
AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
GEREM "IA DE CADASTRO, CONVÊNIOS E INSPEÇÃO

DECLARAÇÃO - 2016

Declaro para os fins que se fizerem necessários que a empresa FRICÓ
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07
.014.305/0001-00, sob
SIE n` 0599/98 integra o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - SISBI - POA.
Sem mais para o momento, colocamos nos a disposição para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários .

Goiânia. 15 de agosto de 2016

Paulo Roberto Lucas Viana Filho „2V‘\‘'10
Gerente de Inspeção
k.\1\243‘- oà

Roberto

5)30 „soiço Ç wecko"
woçgi", Estad
Fosca`

!

bey04

A sicila SISBI significa Sistema Brasileiro de Inspeção e tem como
azer a padronização e a harmonização dos
procedimentos de inspeção dos produtos de origem animal (POA)
de forma a garantir a inocuidade dos alimentos.
É um sistema benéfico para os produtores de alimentos, pois antes
de sua implantação havia limitações que impediam que produtos
produzidos em um estado brasileiro, por exemplo, fossem
comercializados em outro.
A Lei 7.889 de 1989 dispõe que as indústrias com registro no
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), podem
comercializar seus produtos em todos os estados do Brasil e até
fazer exportação para outros países. Por outro lado. aquelas sob
fiscalização das Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos
Estados poderiam apenas fazer comércio dentro dos Estados, e
aquelas sob fiscalização das Secretarias ou Departamentos de
Agricultura dos Municípios poderiam fazer comércio apenas
dentro do Município.
Agora. com a implantação do SISBI, as indústrias. mesmo que não
sejam submetidas ao MAPA, podem expandir suas vendas para
além das fronteiras do seu Estado ou Município. O que permite
o fortalecimento da agroindústria familiar no mercado nacional.
Mas. é importante salientar que não é qualquer empresa que pode
aderir ao SISBI.
Existem regras aplicáveis tanto às indústrias quanto aos órgãos
de fiscalização regionais para que esse sistema possa vigorar.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121
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Pregão Presencial n° 014/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação
escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas do
município de Lençóis.

Trata-se de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial para Registro de
Preços (PPRP n° 014/2020) que tem por objeto o registro de preços para aquisição de gêneros
alimentícios para alunos da rede municipal de educação.
O procedimento foi regular, atendendo aos princípios legais e constitucionais, não
havendo recursos.
Ao final, apesar de manifestado o interesse de interposição de recurso, não foram
apresentadas as respectivas razões recursais.
Consoante o item 10.1 do edital Não havendo a manifestação de recurso ou não
sendo apresentadas as suas razões, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
Assim, permanece a atribuição desta pregoeira para a adjudicação do objeto licitado.
A decisão final foi pela inabilitação da empresa Amanda Cordeiro de Souza EIRELI
(CNPJ n° 31.069.095/0001-96), que havia apresentado a melhor oferta para os Lotes 02 e 07.
A inabilitação da empresa Amanda Cordeiro de Souza EIRELI (CNPJ n°
31.069.095/0001-96) implica, conforme edital, na possibilidade de análise das propostas
subsequentes.
Em relação ao lote 02, onde houve ampla competitividade, há uma diferença mínima
entre a licitante inabilitada e o segundo colocado, de forma que o preço deste, também, mostra-se
proporcional e adequado ao praticado no mercado.
Registra que a segunda colocada já teve a habilitação analisada na própria sessão.
Já em relação ao Lote 07, tem-se que não houve ampla competitividade na fase de
lances, visto que apenas um licitante fez lance, justamente a licitante que foi inabilitada. Ainda,
houve grande diferença de preços entre a primeira colocada inabilitada e o segundo colocado.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121
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Assim temos que, com exceção do LOTE 07, os preços apresentados são razoáveis e
estão em conformidade com o praticado no mercado, de forma que ADJUDICAMOS o objeto
licitado conforme planilha abaixo.
LOTE
LOTE 01 - GENEROS
DIVERSOS
LOTE 02 - CARNES
LOTE 03 - PÓ P/ PREPADO DE
BEBIDAS
LOTE 04 - PÃES
LOTE 05 - OVOS
LOTE 06 - LEITE E BISCOITO
LOTE 07 - FRUTAS E
LEGUMES
LOTE 08 - CONDIMENTOS

VENCEDOR
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME
C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS
E VARIEDADES LTDA —ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS - ME

PREÇO

ADJUDICAÇÃO

R$149.500,00 Adjudicado
R$100.000,00 Adjudicado
R$124.000,00 Adjudicado
R$58.000,00 Adjudicado
R$7.500,00 Adjudicado
R$74.500,00 Adjudicado

R$63.075,00 NÃO Adjudicado
R$6.000,00 Adjudicado

Submetemos o processo à autoridade superior para a devida homologação

Lençóis, 04 de maio de 2020.

Jandira

Jesus Chaves
Pregoeira Oficial

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória sin. Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121

DECISÃO HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

Pregão Presencial n° 014/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar,
destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos Quilombolas do município de
Lençóis.

Trata-se de procedimento licitatório, modalidade Pregão Presencial para
Registro de Preços (PPRP n° 014/2020) que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de gêneros alimentícios para alunos da rede municipal de educação.
O procedimento foi regular, atendendo aos princípios legais e
constitucionais, não havendo recursos.
Como ocorrência relevante, tem-se apenas a inabilitação da empresa
Amanda Cordeiro de Souza EIRELI (CNPJ n° 31.069.095/0001-96), que havia sido
vencedora de dois Lotes (Lotes 02 e 07).
Analisando os preços dos segundos colocados para os dois lotes, a
pregoeira entendeu, em relação ao lote 07 que não houve ampla competitividade e. por
isso, não adjudicou o objeto apenas para este lote.
Os objetos foram adjudicados nos seguintes termos:
LOTE
LOTE 01 - GENEROS
DIVERSOS
LOTE 02 - CARNES
LOTE 03 - PÓ P/ PREPADO DE
BEBIDAS

VENCEDOR
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME

LOTE 04 - PÃES

DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME

LOTE 05 - OVOS
LOTE 06 - LEITE E BISCOITO

DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME
DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME

PREÇO

ADJUDICAÇÃO

R$149.500,00 Adjudicado
R$100.000,00 Adjudicado

R$124.000,00 Adjudicado
R$58.000,00 Adjudicado
R$7.500,00 Adjudicado
R$74.500,00 Adjuçcado

az

c.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória sln, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121

LEGUMES

C & S COMERCIAL DE ALIMENTOS
E VARIEDADES LTDA —ME

LOTE 08 - CONDIMENTOS

DIONES PAULO MATOS DOS
SANTOS — ME

LOTE 07 - FRUTAS E

R$63.075,00 NÃO Adjudicado
R$6.000,00 Adjudicado

Efetivamente, apesar da regularidade do procedimento, observamos que
para o LOTE 07 não houve ampla competitividade, visto que apenas uma empresa
otertou lance e. ainda, há uma grande diferença do valor ofertado pela primeira
colocada inabilitada para a segunda colocada.
Com razão a pregoeira.
Temos, assim, que a proposta tida como vencedora para o Lote 07 não se
apresenta como vantajosa para a administração, de forma que não homologamos o
Lote 07.
Desta forma, estando regular o procedimento e cumpridas as
formalidades legais, já estando devidamente adjudicado objeto licitado,
HOMOLOGAMOS, com exceção do lote 07, o procedimento licitatório para que
produza todos os efeitos legais.
Publicações e registros de praxe.

Lençóis-B • 4a, 04 desmaie2020

Marcos Airt'
Pre ito

de Araújo
nicipal

Mercado do Povo Padaria e Lanche
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

LOTE 01 - GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
ITEM

01

02

03

04

05

06

07

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Açúcar. tipo cristal. dc 1'. sacarose de cana de
açúcar, na cor branca, acondicionado ,-em
embalagem plástica contendo 01 (um) kg,
devidamente identificada com o nome de
produto. data dc fabricação, composição
mínima, prazo dc validade c peso líquido;
isento de sujeira e umidades.
Adoçante a base dc SUCRALOSE,
embalagem unitária de 100 ml identificada
com o nome do produto, data de fabricação,
prazo de validade e demais itens dc acordo
com a legislação.
Almondegas dc carne bovina ao molho de
tomate. preparada. enlatada. em embalagem
identificada com o nome do produto. data de
fabricação, composição mínima c prazo de
validade: de acordo com a Legislação
Sanitária c Ministério dc Agricultura.
Ingredientes: podendo conter açúcar, alho,
cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) c
condimentação leve. Sem pimenta. Podem ser
empregados aditivos permitidos pela
legislação vigente. Peso liquido drenado
mínimo de 60%, Embalagem: primária de
420g, embalagem secundária em caixa de
papelão reforçado, validade mínima de 02
anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 500g, com
dados de identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido.
Atum de banana (doce negobom): Doce de
banana embalado por unidade coberto com
açúcar cristal, embalagem plástica contendo
500 g ou 45 unidades, identificada com o
nome do produto, data de fabricação.
composição mínima, prazo dc validade e peso
liquido.
Caldo sabor carne: composição mínima: sal,
gordura vegetal, amido, cebola, carne bovina.
salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24
unidades, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade c peso líquido.
Caldo sabor galinha; composição mínima: sal,
gordura vegetal, amido, cebola, frango, salsa,
pimenta e alho. Embalagem contendo 24
unidades, identificada com o nome do

UNID.

QUAIST.
7.920

UNIT.
I R$2,18

VALOR
TOTAL

MARCA 1
Perora e

Kg

R$ 17.265.60
165

R$1,45

Und

3.135

R$4,15

Und

500

R$ 1,31

Und

18.000

R$0.13

Cart

3.300

R$4,36

Cart

3.300

R$4,36

worfs

Und
R$ 239,25

Anglo

R$ 13.010.25
Amafil

R$ 655,00
Princesa

R$ 2.340,00
Arisco

R$ 14.388,00
Arisco

r----

R$ 14.388,00

08.110 12/0001-24-7

DIONES PAUL I, OS DOS SANTOS

Rua Francisco 4,- Meio, 158 Comércio
Centro P: 48.960-000
I
Lençóis - BA
Endereço: Rua Francisco de melo, 15B, Centro- CEP 46.960-000
Lençóis BA Tel.: (75) 999056702
e-mail: sandralaranjeiral@gmail.com

Mercado do Povo Padaria e Lanche
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

08

09

10

11

I2

13

14

15

16

produto. data dc fabricação. composição
mínima. prazo dc validade e peso líquido.
Margarina VEGETAL. Ingredientes básicos:
óleos vegetais interesrificados, água, sal, leite
em pó c vitamina A. Teor mínimo de lipídeos
de 70%, 0% de gordura trans. Apresentar
registro no Ministério da Agricultura.
Embalagem de pote plástico, atóxico, 250g,
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo dc
validade c peso líquido.
Molho pronto de tomate (sugo tradicional).
Isento dc fermentações, alterações ou
sujidades. odor c sabor característicos,
embalagens em SACHET dc 340g.
Extrato de tomate alimentício, ingrediente
básico tomate, conservação isenta de
fermentação, feito com tomates maduros.
selecionados. sem pele c sem sementes, sachet
com no mínimo 340g.
Óleo vegetal de soja, refinado, isento de
misturas de outros óleos, gorduras ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem
contendo no mínimo 900 ml, identificada com
o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo dc validade e peso
liquido.
Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg,
identificada com o nome do produto, data dc
fabricação, composição mínima, prazo de
validade c peso líquido.
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido
acético, embalagem dc 500 ml, devidamente
identificada com o nome do produto, data de
fabricação. composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.
Arroz parbolizado, 01 kg. Tipo 1, longo,
constituídos dc grãos inteiros, isento de
sujidades c materiais estranhos, embalagem
com dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote.
prazo de validade e peso líquido.
Arroz branco, I kg, Longo Fino, Tipo 1, grupo
polido, grão novo, primeira qualidade,
embalagem plástica identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g,
com data de fabricação, lote, validade entre
outros itens definidos pela legislação. Manter
embalagem intacta, sem deformidades.

Und

2.000

R$1,55

Und

6.820

R$0,87

Und

1.980

R$1.16

Und

924

R$3,97

Kg

400

R$0,48

Und

400

R$0,87

Kg

3.630

R$0,87

Kg

1.815

R$2,61

Und

1.080

R$1,31

Delicia

RS 3.100,00
Bonare

R$ 5.933.40
Bonare

R$ 2.296,80
Soya

R$ 3.668,28
Max

R$ 192,00
Minhoto

R$ 348,00
Corandi
ne

R$ 3.158,10
Corandi
ne
R$ 4.737,15
Dular

R$ 1.414.80

08.110.302/0001-24-1
DIONES PAULMLTOS DOS SANTOS
Rua Francisco de Meio, 15B Comércio
.
Çffitto CEP: 48.960-000
Lançóis- BA
-000

Endereço: Rua Francisco de melo, 15B, Centro- CE
Lençóis BA Tel.: (75) 999056702
e- mail: sandralaranjeiral@gmail . com

Mercado do Povo Padaria e Lanche
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

17

18
19

20

2)

22

23

24

25

sujeiras ou umidade.
Café torrado e moído embalado a vácuo,
250g, embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, selo dc pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café
- ABIC.
Farinha de mandioca, 1kg, isenta dc sujidades,
umidade ou fermentação. Embalagem
secundária, fardo de 30kg.
Farinha de trigo, lkg, com fermento, isenta de
umidade e sujidades, embalagem com lote,
validade e período de fabricação, conforme
exigências técnicas sanitárias.
Feijão carioquinha, tipo 1, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios, com teor de
umidade máxima de 15%, isento de material
terroso. sujidades e misturas dc outras
variedades de espécies; acondicionado em
saco plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega, em embalagem de 01 kg.
Feijão fradinho, Ia qualidade, grãos íntegros,
isentos de fungos, matéria terrosa, parasitas,
detritos animais e vegetais. Acondicionado
em saco plástico, validade mínima de 05
meses a contar da entrega, embalagens de
500g.
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Macarrão parafuso com ovos, embalagem de
500 gramas, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso
líquido, integra, sem perfurações, e original da
indústria. Ingredientes: farinha de trigo e
ovos. Aspecto fisico bem conservado,
não triturado pelo manuseio.
Macarrão espaguete com ovos, embalagem de
500 gramas, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo dc validade e peso
líquido, íntegra, sem perfurações, e original da
indústria. Ingredientes: farinha dc trigo e
ovos. Aspecto fisico bem conservado, não
triturado pelo manuseio.
Milho para pipoca, embalagem de 500g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.

Pct

1.100

R$3,15

Kg

1.980

R$2,44

Kg

540

R$3,25

Kg

3.000

R$6,12

Kg

1.320

R$5,77

Pct

4.620

R$0,92

Pct

3.300

R$2,00

Pct

3.300

R$1,39

Pct

720

R$1,65

Utinga

R$ 3.465,00
Kisabor
R$ 4.831,20
Sarandi
R$ 1.755,00
Tio
Brasília

R$ 18.360,00
2 de
junho

R$ 7.616,40
Cuco

R$ 4.250,40
Brandini

R$ 6.600,00
Brandini

R$ 4.587.00
Cuco
R$ 1.188,00

r---08 4,4302/0001-24
DIONES PA ly MATOS GnS SANTOS

Endereço: Rua Francisco de melo, 15B, Centro- CEP
Lençóis BA Tel.: (75) 999056702
e-mail: sandralaranjeiral@gmail . com

Rua Fra
de Melo, 1^ ',amarelo
Centro CEP: 46.96r . K)
LarçOis - BA
00

Mercado do Povo Padaria e Lanche
CNPJ: 08.110.302/0001-24
DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS - ME

26

27

28

29

Mistura para bolo, composta dc farinha dc
Pct
trigo enriquecida com ferro. ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal, sal, fermento.
Sabores diversos, embalagem de 400g.
intacta, contendo todas as especificações
necessárias como lote, validade, data de
fabricação, entre outros.
Milho para munguzá amarelo (canjica),
embalagem de 500g, identificada com o nome
Pct
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo dc validade e peso líquido.
Proteína text. de soja tipo carne, sem
umidade, embalagem 400g. identificada com
o nome do produto, data de fabricação,
Kg
composição mínima, prazo dc validade e peso
liquido.
Proteína text. de soja tipo frango, sem
umidade, embalagem 400g, identificada com
o nome do produto, data dc fabricação,
Kg
composição mínima, prazo de validade e peso
liquido.

400

R$2,27

R$ 908,00
R$1,17

01

02

UNI».
)

Carne bovina moída, de primeira. sem osso e Kg
sem gordura. Embalagem cm filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo dc validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura. DIPOA n° 304
de 22/04/96 e n° 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n° 05 de 19/05/99 c
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n°
5504/99. Embalagem de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira dc I',
Kg
embalada a vácuo, ponta dc agulha, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquido na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme, cor,
cheiro e sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. O produto
deverá ser embalado a vácuo, a embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso líquido de 500g. No rótulo da

Cuco

1.800
R$ 2.106,00
R$6,60

Nutri
mais

495
RS 3.267,00
R$6,60

Nutri
mais

495
R$ 3.267,00

TOTAL do lote 01 ( Cento e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e três .
centavos)
LOTE 02 - CARNES E FRIOS
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Vilma

QUANT.

149.335,63

2.640

VALOR
UNIT.
Ft$5,10

TOTAL
R$13.464,00

MARCA
FRIJOA

1.650

R$14,00

R$

BOI DO
SOL

23.100,00

2/0001-24
DIONES PAUL 1 TOS Dr)S SANTOS
1. Rua Francisco
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03

04

05

06

embalagem primária e secundária deverão
constar principalmente, de forma clara, as
seguintes informações: Identificação do
produto. inclusive a marca; Nome e endereço
do fabricante; Lista de ingredientes;
Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data
dc validade ou prazo máximo para consumo;
Número do lote.
Coxa c sobrecoxa de frango, IA qualidade,
sem tempero. congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas c parasitas;
acondicionado cm embalagem de polietileno,
atóxico. O frango deverá estar congelado no
ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária.
Validade mínima dc 6 meses.
Linguiça calabresa defumada, embalagem a
vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquidos na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme. A
embalagem primaria do produto deverá ser do
tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso liquido de meio quilo
(500g).
Linguiça calabresa tipo josefina, embalagem
a vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquido na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme; cor,
cheiro c sabor característicos. Ausência de
sujidades. parasitos c larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso liquido dc meio quilo (500
G). No rótulo da embalagem primária e
secundária deverão constar principalmente,
de forma clara, as seguintes informações:
Identificação do produto. inclusive a marca;
Nome e endereço do fabricante; Lista dc
ingredientes: Conteúdos liquidos; Data de
fabricação: Data de validade ou prazo
máximo para consumo; Número do lote; de 1A
qualidade.
Peito de frango. de 1' qualidade, sem
tempero, congelado. A carne deve apresentar
aspecto, cor, cheiro c sabor próprios. sem

Kg

4.290

R$4,00

R$ 17.160,00

Kg

990

R$8.51

R$ 8.424,90 Fricor

Kg

990

R$8,50

R$ 8.415,00 Fricor

Kg

3.300

R$4,00

R$
13.200,00

r---.
DIONES
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manchas e parasitas: acondicionado em
embalagem de polietileno. atóxico. O frango
deverá estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária.
Validade mínima de 6 meses.
07
Salsicha para hot dog, tipo viena, embalagem kg
2.000
R$3.30
em saco de polietileno vedado à vácuo, com
indicação de validade, contendo 500g: O
produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Não poderá conter mais
que 2% de amido, mais dc 200 ppm dc nitrito
e no máximo 0,5% de fosfatos, apresentandose em gomos uniformes e padronizados.
Características sensoriais: Aspecto:
característico, não deve apresentar superficie
pegajosa: Cor: própria, sem manchas
pardacentas ou esverdeadas: Odor: próprio.
08
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem
CX
3.850
R$2,24
abre fácil, em molho de tomate. eviscerada e
descamada. livre de nadadeiras/barbatanas,
cauda e cabeça, Embalagem lata de 130g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Embalagem sem violações, amassados e
ferrugens, validades visíveis. Caixa com 50
unidades.
TOTAL do Lote 02 ( Noventa e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa
centavos)

R$ 6.600,00 Estrela

R$ 8.624,00 Nave

R$
98.987,90

LOTE 03 - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Pó para preparo de bebida láctea sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1
Kg devidamente identificada com o nome do
produto, data dc fabricação, composição
mínima, prazo de validade c peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega.
Pó para preparo de mingau sabores diversos,
ricos em vitaminas. Embalagem de Ikg
devidamente indetificada com o nome do
produto, data de fabricação , composição
mínima, prazo dc validade c peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação

UNID.

QUANT.

Kg

540

UNIT.

R$
15,35

VALOR
TOTAL

Marca
Qualimax

R$
8.291,58
Qualimax

Kg

1.650
R$
15,35

R$
25.335,39
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03

04

05

06

07

08

09

anterior a 45 (quarenta c cinco) dias da data
da entrega.
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos
em
vitaminas.
Embalagem
de
1kg
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data dc fabricação
anterior a 45 (quarenta c cinco) dias da data
da entrega.
Achocolatado em pó. instantâneo, composição
mínima: cacau em pó c açúcar, embalado em
pacotes plásticos de !Kg. devidamente
identificados com o nome do produto. data de
fabricação. composição mínima, prazo de
validade e peso liquido.
Iogurte, tipo integral, sabores diversos,
embalagens lacradas de 900m1. contendo clara
identificação do lote, fabricação, validade e
demais itens exigidos pela legislação. O
produto deverá estar em boa qualidade de
apresentação
e cm
refrigeração ou
temperatura adequada dc conservação.
Suco concentrado sabor goiaba. Composto de
suco de
goiaba concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico.
embalagem vidro com 500 ml; Rendimento
para 2.5 litros.
Suco concentrado sabor acerola. Composto de
suco dc accrola concentrado. água,
conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado. homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml: Rendimento
para 2.5 litros:
Suco concentrado sabor caju. Composto de
suco de caju concentrado, água, conservantes,
acidulante,
sem
adição
de
açúcar.
Pasteurizado,
homogeneizado,
não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml; Rendimento
para 2,5 litros:
Suco concentrado sabor maracujá. Composto
de suco dc maracujá concentrado, água,
conservantes, acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrieerado,
não
fermentado,
não
alcoólico, embalagem vidro com 500 ml;
Rendimento para 4,5 litros:

Qualimax

Kg

1.650
R$
14,62

R$
24.128,94
Chocono
N" O

Und

6.600
R$
4,75

R$
31.319,36
Vitorgurt

Und

5.500
R$
2,89

R$
15.884,89
Granvile

Grf

3.960
R$
1,72

R$
6.804,36
Granville

Grf

2.160
R$
2,08

R$
4.501,14
Granville

Grf

2.160
R$
1,46

R$
3.142,90
Granville

Grf

2.160
R$
2,12

R$
4.580,11
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TOTAL do lote 03 (Cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos

R$123.988,80

LOTE 04 - PÃES
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

VALOR
TOTAL
UNIT.

QUANT.

Pão para Hot Dog: Embalados em
pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
sem amassados, fungos ou sujidades,
01
devidamente
identificados
com
Pct
33.000
R$ I ,65
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
Pão integral Embalados em pacotes de
R$2,36
02
500
Pct
400g
Pão de forma, Embalados em pacotes de
R$2,36
500g, devidamente lacrados, sem
amassados,
fungos
ou
sujidades,
03
devidamente
identificados
com
1.000
Pct
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
TOTAL do lote 04 (Cinqüenta e sete mil, novecentos e noventa reais)

Nossos
produtos
R$54.450,00

R$1.180,00

Nossos
produtos

R$2.360,00
Nossos
produtos

R$57.990,00

LOTE 05 — OVOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

VALOR
TOTAL
UNIT.

QUANT.

Ovo de Galinha: TIPO EXTRA
CLÁSSICO, unidades com média de 50g,
01
sem sujidades, rachaduras e embalados
DZ
2.320
R$2,58
com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade. Branco
Ovo de Galinha Caipira: unidades com
média de 50g, sem sujidades, rachaduras
02
DZ
500
R$3,00
e embalados com o cuidado necessário a
não comprometer a qualidade.
TOTAL do lote 05 ( sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Marca
Granja
Brasil

R$5.985,60

R$1.500,00

In
natura

R$7.485,60

LOTE 06 LEITES E BISCOITOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANT,

01

Leite em pó integral instantâneo,
enriquecido com vitaminas A e D; não
Produto
obtido
por
modificado.

Pct

20000

VALOR
TOTAL
UNIT.

r--R$

1,94

R$
38.879,60

08.11

Marca
Polly
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02

03

04

05

desidratação do leite de vaca integral e
apto para a alimentação humana,
mediante processos tecnologicamente
adequados. Embalagem de 200 g
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Leite de côco, embalagem de 500ml.
Devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Leite de soja, original, isento de lactose,
rico em micronutrientes, com peso
liquido
de
300g,
Devidamente
identificado, com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido. Sem
umidade, sujidades ou violação na
embalagem.
Biscoito cream craker tradicional,
salgado, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa ou parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo, amido de milho, sal refinado,
gordura vegetal hidrogenada, leite e
outros
ingredientes,
desde
que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito cream craker integral salgado,
fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e em perfeito estado de
conservação.
Serão
rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O

Cairan
Und

4950
R$

1,12

R$
5.545,66
Suprasoy

Und

220

R$

•

R$

3,81 837,82

My bit

Pct

7425

R$
R$

1,24

9.239,11

Petyan

Pct

4500
R$
R$

1,52

6.854,85

n08.11
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produto deverá ser preparado com farinha
de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal
refinado, gordura vegetal hidrogenada,
entre outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso lí quido. Serão
06
Pct
3300
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais,
não podendo
apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço.
R$ 1,35
Biscoito doce tipo Maisena, dupla
embalagem, contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
07
Pct
3300
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais,
não podendo
apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço.
R$ 1,35
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate
ou leite, dupla embalagem, contendo no
mínimo 400g, devidamente identificada
com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
08
Pct
3300
validade e peso líquido. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
R$ 1,28
nem se apresentar quebradiço.
TOTAL do lote 06 ( setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
cinqüenta e seis centavos)

My bit

R$
4.456,98
My bit

R$
4.456,98
2 de julho

R$
4.208,56
R$74.479,56
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LOTE 08 - CONDIMENTOS
VALOR

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANT.

01

Canela em pau, condimento, em
pacotes
de
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado
'
resistente, com peso liquido de 40g
contendo todas as informações
segundo a legislação vigente.

Pct

1.100

R$ 1,87

RS2.057,00

02

Coco ralado sem açúcar pct de 50g

Pct

1.000

R$ 1.10

RS 1.100.00

Zaeli

R$ 0.90

R$ 990,00

Cuco

R$ 0,90

R$ 450,00

Cuco

R$ 1,86

R$ 930,00

Belo
Cheiro

R$ 1.16

R$ 464,00

Sabor
Real

03

Condimento a base de pimenta do
reino e cominho moídos, pct 100g
seguindo todas as informações
segundo a legislação vigente.

Pct

04

Pct

06

com 40g, contendo todas as
informações segundo a legislação
vigente.
Tempero
caseiro
. completo
Embalagem de 300g, devidamente
identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso
líquido.

Pct

Und

500

400

TOTAL do lote 08 ( cinco mil, novecentos e noventa e um reais)

F-08 4( 02/0001-24-1
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Centro CEP: 46.960-000
Lençóis _BA

i0M9A PQM

Marca
Belo
Cheiro

500

Cravo da índia, condimento, aspecto
físico granulado, embalagem plástica
05

TOTAL

1.100

Corante, alimento a base de urucum,
100g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de
validade.

UNIT.

Mu.4.4Éb

Endereço: Rua Francisco de melo, 15B, Centro- CEP 46.960-000
Lençóis BA Tel.: (75) 999056702
e-mail: sandralaranjeiral@gmail . com

R$5.991,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2020
REF. PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 014/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua Nossa Senhora da Vitória S/N, Centro, Lençóis — BA., inscrita no CNPJ/MF sob o
n.° 14.694.400/0001-59, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCOS AIRTON
ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, casado, portador do RG n° 01872544 94 SSP/BA e CPF n°
248152415-20, residente na Rua Nair Alves s/n, centro, Distrito Cel. Octaviano Alves, CEP.
46.960-000, Lençóis — Bahia, doravante denominado promitente comprador e a sociedade
empresária DIONES PAULO MATOS DOS SANTOS — ME, CNPJ N° 08.110.302/0001-24,
com sede na Rua Francisco de Melo, 15 B, centro, CEP. 46.960-000 — Lençóis — Bahia, neste
ato representada pelo senhor Diones Paulo Matos dos Santos, brasileiro, solteiro, RG N°
1309937869, CPF N° 018.422.335-05, com sede na Rua Francisco de Melo, 15 B, centro, CEP.
46.960-000 — Lençóis — Bahia, doravante denominada promitente fornecedora, nos termos do
art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n°
8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e considerando o
resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2020, para REGISTRO
DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações posteriores e
as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1. Através da presente ata ficam registrados os preços para futuras contratações de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS para alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil,
Fundamental, e dos Alunos Quilombolas, tudo conforme especificações, quantidades e
condições estabelecidas no edital e proposta de preços, os quais integram esta ata como se aqui
transcritos, ficando registrados os seguintes preços:
LOTE 01 - GEN EROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

Açúcar, tipo cristal. de I', sacarose de cana de
açúcar, na cor branca, acondicionado em
embalagem plástica contendo 01 (um) kg,
devidamente identificada com o nome de
Kg
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido:
isento dc sujeira e umidades.
Adoçante
a
base
de
SUCRALOSE,
embalagem unitária de 100 mi identificada
com o nome do produto, data de fabricação,
Und
prazo de validade e demais itens de acordo
com a legislação.
Almondegas de carne bovina ao molho de
Und
tomate, preparada. enlatada, em embalagem
identificada com o rome do produto, data dc
fabricação, composição mínima e prazo dc
validade; de acordo com a Legislação
Sanitária e Ministério de Agricultura.
Ingredientes: podendo conter açúcar, alho,
cebola, produtos amiláceos (máximo 5%) e
condimentação leve. Sem pimenta. Podem ser

QUANT, ‘

VAI" ;'-

UNr! .

7.920

R$2.18

165

R$1,45

3.135

R$4,15

TÓTAL

... ,. .

1~
Perola

R$ 17.265,60
worfs

R$ 239,25
Anglo

R$ 13.010,25
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empregados aditivos permitidos pela
legislação vigente. Peso líquido drenado
mínimo de 60%. Embalagem: primária de
420g, embalagem secundária em caixa de
papelão reforçado. validade mínima de 02
anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 500g, com
dados dc identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido.
Atum de banana (doce negobom): Doce de
banana embalado por unidade coberto com
açúcar cristal, embalagem plástica contendo
500 g ou 45 unidades, identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo dc validade e peso
líquido.
Caldo sabor carne; composição mínima: sal.
gordura vegetal, amido, cebola, carne bovina,
salsa, pimenta e alho. Embalagem com 24
unidades, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Caldo sabor galinha; composição mínima: sal,
gordura vegetal, amido, cebola, frango. salsa,
pimenta e alho. Embalagem contendo 24
unidades, identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Margarina VEGETAL, Ingredientes básicos:
óleos vegetais interesrificados, água, sal, leite
em pó e vitamina A. Teor mínimo de lipídeos
de 70%, O% dc gordura trans. Apresentar
registro no Ministério da Agricultura.
Embalagem de pote plástico, atóxico, 250g,
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.
Molho pronto de tomate (sugo tradicional).
Isento de fermentações. alterações ou
sujidades, odor e sabor característicos,
embalagens em SACHET de 340g.
Extrato de tomate alimentício, ingrediente
básico tomate, conservação isenta de
fermentação, feito com tomates maduros,
selecionados, sem pele e sem sementes, sachet
com no mínimo 340g.
Óleo vegetal de soja, refinado, isento de
misturas dc outros óleos, gorduras ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem
contendo no mínimo 900 ml, identificada com
o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso
líquido.
Sal refinado iodado, embalagem de 1 kg.
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso liquido.
Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido
acético, embalagem de 500 ml, devidamente
identificada com o lime do produto, data de

Und

500

R$1,31

Und

18.000

R$0,13

Cart

3.300

R$4,36

Cart

3.300

R$4,36

Und

2.000

R$1,55

Und

6.820

R$0,87

Und

1.980

R$1,16

Und

924

R$3,97

Kg

400

R$0,48

Und

400

R$0,87

Amafil

R$ 655,00
Princesa

R$ 2.340,00
Arisco

R$ 14.388,00
Arisco

R$ 14.388,00
Delicia

R$ 3.100,00
Bonare

R$ 5.933,40
Bonare

R$ 2.296,80
Soya

R$ 3.668,28
Max

RS 192,00
Minhoto
C\R$ 348,00
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.
Arroz parbolizado, 01 kg, Tipo 1. longo.
constituídos de grãos inteiros, isento dc
sujidades e materiais estranhos, embalagem
com dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote.
prazo de validade e peso líquido.
Arroz branco, I kg. Longo Fino, Tipo 1, grupo
polido, grão novo, primeira qualidade,
embalagem plástica identificada com o nome
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Aveia, flocos finos, com embalagem de 200g,
com data de fabricação, lote, validade entre
outros itens definidos pela legislação. Manter
embalagem intacta, sem deformidades,
sujeiras ou umidade.
Café torrado e moído embalado a vácuo.
250g. embalagem com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de
fabricação, prazo dr, validade, selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café
- AB1C.
Farinha de mandioca. Ikg, isenta de sujidades,
umidade ou fermentação. Embalagem
secundária, fardo de 30kg.
Farinha de trigo. I kg, com fermento, isenta de
umidade e sujidades, embalagem com lote,
validade e período de fabricação, conforme
exigências técnicas sanitárias.
Feijão carioquinha. tipo 1. novo, constituído
de grãos inteiros e sadios, com teor de
umidade máxima dc 15%, isento de material
terroso, sujidades e misturas de outras
variedades de espécies: acondicionado em
saco plástico, validade mínima de 05 meses a
contar da entrega, em embalagem de 01 kg.
Feijão fradinho. I' qualidade, grãos íntegros,
isentos de fungos, matéria terrosa, parasitas,
detritos animais e vegetais. Acondicionado
em saco plástico, validade mínima de 05
meses a contar da entrega, embalagens de
500g.
Flocos de milho, Embalagem contendo 500g
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Macarrão parafuso com ovos, embalagem de
500 gramas, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso
líquido, integra, sem perfurações, e original da
indústria. Ingredientes: farinha de trigo e
ovos. Aspecto físico bem conservado,
não triturado pelo manuseio.
Macarrão espaguete com ovos, embalagem de
500 gramas, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade c peso
líquido, integra, sem perfurações, e original da

Kg

3.630

R$0,87

Kg

1.815

R$2,61

Und

1.080

R$1,31

Pct

1.100

R$3,15

Kg

1.980

R$2,44

Kg

540

R$3,25

Kg

3.000

R$6,12

Kg

1.320

R$5,77

Pct

4.620

R$0,92

Pct

3.300

R$2,00

Pct

3.300

R$1,39

Corandi
ne

R$ 3.158,10
Corandi
ne

R$ 4.737,15
Dular

R$ 1.414,80
Utinga

R$ 3.465,00
Kisabor
R$ 4.831,20
Sarandi

R$ 1.755,00
Tio
Brasília

R$ 18.360,00
2 de
junho

R$ 7.616,40
Cuco

R$ 4.250,40
Brandini

R$ 6.600,00
Brandini

R$ 4.587,00
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25

26

-r7

28

29

indústria. Ingredientes: farinha de trigo c
ovos. Aspecto Nice bem conservado, não
triturado pelo manuseio.
Pct
Milho para pipoca, embalagem de 500g,
devidamente identiricada com o nome do
produto. data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Mistura para bolo, composta de farinha de
Pct
trigo enriquecida com ferro, ácido fólico,
açúcar, gordura vegetal sal, fermento.
Sabores diversos. embalagem de 400g,
intacta, contendo todas as especificações
necessárias como lote, validade, data de
fabricação, entre outros.
Milho para munguzá amarelo (canjica),
embalagem de 500g. identificada com o nome
Pct
do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Proteína text. dc soja tipo carne, sem
umidade, embalagem 400g, identificada com
o nome do produto, data de fabricação,
Kg
composição minima, prazo de validade e peso
líquido.
Proteína (ext. de soja tipo frango, sem
umidade. embalagem 400g, identificada com
o nome do produto, data de fabricação.
Kg
composição mínima, prazo de validade e peso
líquido.

720

RS1.65

400

R$2,27

R$ 1.188,00

01

02

UNID.

Carne bovina moída, de primeira, sem osso e Kg
sem gordura. Embalagem cm filme PVC
transparente ou saco plástico transparente,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante. prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura, DIPOA n°304
de 22/04/% e n° 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n° 05 de 19/05/99 e
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária n°
5504/99. Embalage.n de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira de P.
Kg
embalada a vácuo, ponta dc agulha, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
liquido na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme, cor,
cheiro c sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. O produto
deverá ser embalado a vácuo, a embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso líquido de 500g. No rótulo da
embalagem primária e secundária deverão
constar principalmente, de forma clara, as
seguintes informações: Identificação do

Vilma

R$ 908,00
RSI,I7

Cuco

1.800
R$ 2.106.00
Nutri
mais

R$6,60
495
R$ 3.267.00
RS6,60

Nutri
mais

495
R$ 3.267,00

TOTAL do lote 01 ( Cento e quarenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e três
centavos)
LOTE 02 - CARNES E FRIOS
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Cuco

QUANT.
2.640

VALOR
UNIT.
R$5.10

1.650

R$14,00

149.335,63

TOTAL
RS 13.464,00

MARCA
FRIJOA

R$ 23.100,00 BOI DO
SOL
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LENÇÕ‘

03

04

05

06

07

produto. inclusive a marca; Nome c endereço
do fabricante; Lista de ingredientes;
Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data
de validade ou prazo máximo para consumo;
Número do lote.
Coxa c sobrecoxa de frango, 1' qualidade.
sem tempero, congelado. A carne deve
apresentar aspecto. cor, cheiro e sabor
próprios, sem manchas e parasitas:
acondicionado em embalagem de polietilcno,
atóxico. O frango deverá estar congelado no
ato da entrega. Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária.
Validade mínima de 6 meses.
Linguiça calabresa defumada, embalagem a
vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquidos na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme. A
embalagem primaria do produto deverá ser do
tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso líquido de meio quilo
(500g).
Linguiça calabresa tipo josefina. embalagem
a vácuo com indicação da validade, não deve
apresentar odor de ranço, nem depósitos de
líquido na embalagem primária, devendo se
apresentar em perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme; cor.
cheiro e sabor característicos. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso líquido de meio quilo (500
G). No rótulo da embalagem primária c
secundária deverão constar principalmente.
de forma clara, as seguintes informações:
Identificação do produto, inclusive a marca;
Nome e endereço do fabricante; Lista de
ingredientes: Conteúdos líquidos; Data de
fabricação; Data de validade ou prazo
máximo para consumo; Número do lote; de P'
qualidade.
Peito dc frango. dc i' qualidade, sem
tempero, congelado. A carne deve apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. sem
manchas e parasitas, acondicionado em
embalagem de polietileno, atóxico. O frango
deverá estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária.
Validade mínima de 6 meses.
Salsicha para hot dog, tipo vicna, embalagem
em saco de polietileno vedado à vácuo, com
indicação de validade, contendo 500g; O
produto deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente. Não poderá conter mais
que 2% de amido. mais de 200 ppm de nitrito
e no máximo 0,5% dc fosfatos, apresentando-

Kg

4.290

RS4,00

R$17.160,00

Avislan

Kg

990

R$8,51

R$ 8.424,90

Fricor

Kg

990

RS8,50

R$ 8.415,00

Fricor

Kg

3.300

RS4,00

R$ 13.200,00 Avislan

kg

2.000

RS3,30

R$ 6.600,00

C_..?

Estrela
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E Nço‘S
se em gomos uniformes e padronizados.
Características sensoriais: Aspecto:
característico, não deve apresentar superfície
pegajosa; Cor: própria, sem manchas
pardacentas ou esverdeadas; Odor: próprio.
R$2.24
CX
3.850
08
Sardinha ao molho de tomate. Embalagem
abre fácil, em molho de tomate. eviscerada e
descamada, livre de nadadeiras/barbatanas.
cauda c cabeça, Embalagem lata dc I30g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Embalagem sem violações, amassados e
ferrugens, validades visíveis. Caixa com 50
unidades.
TOTAL do Lote 02 (Noventa e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa
centavos)

Nave

R$ 8.624,00

R$ 98.987,90

LOTE 03 - IX') PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS
ITEM

0I

0,
-

03

04

05

06

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Pó para preparo de bebida láctea sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de I
Kg devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega.
Pó para preparo de mingau sabores diversos,
ricos em vitaminas. Embalagem de I kg
devidamente indetificada com o nome do
produto, data dc fabricação , composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega.
Pó para preparo sopa sabores diversos, ricos
cm
vitaminas.
Embalagem
de
I kg
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data de fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega
Achocolatado em pó. instantâneo, composição
mínima: cacau em pó e açúcar. embalado em
pacotes plásticos dc I Kg, devidamente
identificados com c nome do produto. data de
fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.
Iogurte, tipo integral, sabores diversos,
embalagens lacradas de 900m1, contendo clara
identificação do lote, fabricação, validade e
demais itens exigidos pela legislação. O
produto deverá estar em boa qualidade de
apresentação e em
refrigeração ou
temperatura adequada de conservação.
Suco concentrado sabor goiaba. Composto de
suco de goiaba concentrado, água.
conservantes, acidulante, sem adição de

UNID.

QUANT.

Kg

540

UNIT.

R$
15,35

VALOR
TOTAL

Marca
Qualimax

R$
8.291,58
Qualimax

Kg

1.650
R$
15,35

R$
25.335,39
Qualimax

Kg

1.650
R$
14,62

R$
24.128,94
Chocono
N. o

Und

6.600
R$
4,75

R$
31.319,36
V itorgurt

Und

5.500
R$
2,89

R$
15.884,89

R$
1,72 ,

R$
6.804,36

Grans ile
Grf

3.960

l
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teNçÕ'5

07

08

09

açúcar. Pasteurizado. homogeneizado, não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml: Rendimento
para 2.5 litros.
Suco concentrado sabor acerola. Composto de
suco
de
acerola
concentrado,
água.
conservantes. acidulante, sem adição de
açúcar. Pasteurizado. homogeneizado. não
refrigerado. não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml: Rendimento
para 23 litros:
Suco concentrado sabor caju. Composto de
suco de caju concentrado. água, conservantes.
acidulante,
sem
adição
de
açúcar.
Pasteurizado.
homogeneizado.
não
refrigerado, não fermentado, não alcoólico,
embalagem vidro com 500 ml: Rendimento
para 2.5 litros:
Suco concentrado sabor maracujá. Composto
de suco de maracujá concentrado, água,
conservantes. acidulantc, sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado. não
refrigerado.
não
fermentado.
não
alcoólico. embalagem vidro com 500 ml:
Rendimento para 4.5 litros:

Granville

Grf

2.160
R$

R$

2,08

4.501,14
Granville

Grf

2.160
R$

1,46

R$

3.142,90
Granville

Grf

2.160
R$

R$

2,12

4.580,11

TOTAL do lote 03 (Cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta
centavos)

R$123.988,80

LOTE 04 - PÃES
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.
TOTAL

Pão para Hot Dog: Embalados em
pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
sem amassados, fungos ou sujidades,
01
devidamente
identificados
com
Pct
RS1,65
33.000
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
Pão integral Embalados em pacotes de
R$2,36
02
Pct
500
400g
Pão de forma, Embalados em pacotes de
R$2,36
500g,
devidamente
lacrados,
sem
amassados,
fungos
ou
sujidades,
03
devidamente
identificados
com
Pct
1.000
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
TOTAL do lote 04 (Cinqüenta e sete mil, novecentos e noventa reais)

Nossos
produtos
R$54.450,00

R$1.180,00

Nossos
produtos

R$2.360,00
Nossos
produtos

R$57.990,00

LOTE 05 — OVOS
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANT.

01

Ovo de Galinha: TIPO EXTRA
CLÁSSICO, unidades com média de 50g,
sem sujidades, rachaduras e embalados
com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade. Branco

DZ

2.320

VALOR
UNIT.
TOTAL

R$2,58

RS5.985,60

Marca
Granja
Brasil
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L ENçb‘5

02

Ovo de Galinha Caipira: unidades com
média de 50g, sem sujidades, rachaduras
e embalados com o cuidado necessário a
não com rometer a qualidade.

DZ

500

TQTAL debite'

R$3,00

R$1.500,00

In
natura

.414-~ R$7.485,60

LOTE 06— LEITES E BISCOITOS
ITEM

OI

02

03

04

05

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Leite em pó integral instantâneo,
enriquecido com vitaminas A e D; não
modificado.
por
Produto
obtido
desidratação do leite de vaca integral e
apto para a alimentação humana,
mediante processos tecnologicamente
adequados. Embalagem de 200 g
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Leite de côco, embalagem de 500m1.
Devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Leite de soja, original, isento de lactose,
rico em micronutrientes, com peso
liquido
de
300g,
Devidamente
identificado, com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido. Sem
umidade, sujidades ou violação na
embalagem.
Biscoito
cream
craker
tradicional,
salgado, fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa ou parasitos e em perfeito estado
de conservação. Serão rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo, amido de milho, sal refinado,
gordura vegetal hidrogenada, leite e
outros
ingredientes,
desde
que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
Biscoito cream craker integral salgado,
fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e em perfeito estado de

UNIU.

QUANT.

Pct

20000

VALOR
UNIT.
TOTAL

R$

1,94

Marca
Polly

R$
38.879,60
Cairan

Und

4950
R$

1,12

R$
5.545,66
Suprasoy

Und

220

R$

3,81

R$
837,82
My bit

Pct

7425

R$

1,24

R$
9.239,11
Petyan

Pct

4500
R$

1,52

R$
6.854,85
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conservação.
Serão
rejeitados
os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal
refinado, gordurz. vegetal h idrogenada,
entre outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar.
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data
de fabricação. composição mínima, prazo
de validade e peso líquido. Serão
06
Pct
3300
rejeitados
biscoitos
mal
cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço.
R$ 1,35
Biscoito doce tipo Maisena, dupla
embalagem, contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.
07
Pct
3300
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
__quebradiço.
R$ 1,35
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate
ou leite, dupla embalagem, contendo no
mínimo 400g, devidamente identificada
com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de
08
Pct
3300
validade e peso líquido. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos, queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
nem se apresentar quebradiço.
R$ 1,28
TOTAL do lote 06 ( setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e
cinqüenta e seis centavos)

My bit

R$
4.456,98
My bit

R$

4.456,98
2 de julho

R$

4.208,56
R574.479,56

LOTE 08 - CONDIMENTOS

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANT.

01

Canela em pau, condimento, em pacotes
de
plástico
transparente,
atóxico,
termossoldado, resistente, com peso

Pct

1.100

VALOR
UNIT.
TOTAL
R$ 1,87

R$2.057,00

Marca
"Belo
Cheiro
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02
03

04

05

06

liquido de 40g contendo todas as
informações
segundo
a
legislação
vigente.
Coco ralado sem açúcar pct de 50g
Condimento a base de pimenta do reino e
cominho moídos, pct 100g seguindo
todas as informações segundo a
legislação vigente.
Corante, alimento a base de urucum,
100g, com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade.
Cravo da índia, condimento, aspecto
físico granulado, embalagem plástica
com 40g, contendo todas as informações
segundo a legislação vigente.
Tempero caseiro completo Embalagem
de 300g. devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

TOTAL dõ loW08:(cincOM.Li itiTi(ecent

Pct

1.000

Pct

1.100

Pct

500

Pct

Und

R$ 1,10
R$ 0,90

R$ 1.100,00
R$ 990,00

Zaeli
Cuco

R$ 0,90

RS 450,00

Cuco

R$ 1,86

RS 930,00

Belo
Cheiro

R$ 1,16

RS 464,00

Sabor
Real

500

400

,:iliweatraWiiii

'',.-~,

R$5.99 1 AO

VALOR GLOBAL DOS LOTES: R$ 518.258,49 (quinhentos e dezoito mil, duzentos e
cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
1.2. As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante
emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO
(válida como ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que
a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do
Município.
1.3. Eventualmente e de forma justificada, a municipalidade poderá aceitar a substituição dos
produtos por outros de mesma natureza e qualidade.
CLÁUSULA II — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade máxima de 12 (doze) meses, contados a
partir da data da assinatura.
2.2. Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n°
8.883/94. durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Lençóis
não será obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos produtos referidos na
Cláusula 1, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da ata.
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços referência, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser
de pleno conhecimento das partes.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
?)-

Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121

2.4. Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas
hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos,
após o prazo preestabelecido neste Edital;
b) Incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em
relação ao cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento
do produto;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta ATA.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos produtos, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento
enviada pela Prefeitura Municipal de Lençóis.
3.2. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
3.3. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo
alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
3.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente
com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.6. O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV — DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1. O prazo de entrega será de no máximo 02 (dois) dias, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
4.2. A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos
produtos foi feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1. A entrega será feita no local indicado pelo setor solicitante, que poderá ser, conforme
descrito no edital e termo de referência, quaisquer setor, escolas ou departamentos dentro da
municipalidade, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para
efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências
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4.2.2. Além da entrega no local designado pelo Setor Solicitante, conforme subitem 4.2.1,
deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por
servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3. Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido no Edital, Termo de Referência e
nesta Ata será imediatamente notificada à detentora da ata que ficará obrigada a substituí-los, o
que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições,
sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata, Termo de Referência e no Edital.
4.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante
não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.
4.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no
prazo de 2 (dois) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
4.6. O Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do
que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA
DA ATA para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA
ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em
parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA V — DAS OBRIGAÇÕES
5.1. Do Município
5.1.1. Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2. Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3. Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à
perfeita execução do Contrato;
5.1.4. Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal,
devidamente atestada e sem irregularidades;
5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do
direito de defesa;

5.2. Da Promitente Fornecedora
5.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme
solicitação da municipalidade.
5.2.2. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o
Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações
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previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal,
decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
5.2.3. Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contadas da
solicitação, diretamente nos locais indicados pelo solicitante.
5.2.4. Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização,
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
5.2.5. Substituir, imediatamente, os produtos que não se adeguem as exigências do edital ou que

não tenham boa aceitação pelos alunos.
5.2.6. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente
ata, com perfeição e acuidade.
5.2.7. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando
ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a
responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando
em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.8. A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao
Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária,
devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.9. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.10. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.11. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem
necessários no quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor contratado.
5.2.12. Comunicar imediatamente ao promitente comprador qualquer alteração que porventura
venha a sofrer em seu contrato social;
5.2.13. Reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.2.14. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência.

CLÁUSULA VI — DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1. O contrato de aquisiyão decorrente da presente Ata de Registro de Preços será formalizado
pela emissão e retirada da Nota de Empenho pela detentora.
6.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista
para data posterior à do seu vencimento.
6.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requi itantdeverá ser feita através de Nota de Empenho.
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6.4. O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes,
consoante o disposto no artigo 73, inciso 11, alínea "a", da Lei Federal n°. 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei Federal n°. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA VII — DAS PENALIDADES
7.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de
detentor da ata ou contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
7.1.1. Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
7.1.2. Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor
estimado da contratação;
7.1.3. Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4. Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
7.1.5. Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante
não adimplido do contrato;
7.1.6. Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7. Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual

CLÁUSULA VIII — DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1. Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento
equivalente) poderão ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos
da legislação em vigor, conforme Art. 65, letra "d", da Lei N° 8.666, de 21/6/1993 e legislação
subsequente.
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em
face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteraáoos preços,
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comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3. A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os
parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem
a redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será
valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4. O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX — DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela
Administração, quando:
9.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2. A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições
legais;
9.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora
não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo
administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou
inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial
do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a
partir da última publicação.
9.3. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando
comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada
com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades
previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X — DAS UNIDADES REQUISITANTES
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10.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor
desta Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI — DAS COMUNICAÇÕES
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da
presente Ata. serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
12.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de
Registro de Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade
Pregão Presencial, tipo menor preço por lote, sendo que as compras poderão ser feitas por itens
individuais dentro de cada lote.
CLÁUSULA XIV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor de
Compras da municipalidade, que é considerado, para todos os termos legais, gestor do contrato,
ou por quaisquer servidores indicados para tal finalidade.
14.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
14.2. São atribuições e deveres do gestor do contrato:
a) Inteirar-se do conteúdo do contrato, principalmente em relação às obrigações e deveres das
partes;
b) Verificar se o fornecimento está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e
termo de referência;
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada,
inclusive trabalhista e fiscal, podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade
dos encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
f) Outras atividades fiscalizatórias explícitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento da
execução contratual.
CLÁUSULA XV — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 014/2020 e
proposta da empresa, classificada em l° lugar no certame supra numerado.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS
Rua Nossa Senhora da Vitória s/n, Centro — Lençóis — BA. CEP 46.960-00
CNPJ: 14.694.400/0001-59 - Tel.: 75 3334-1121

h"
o•

•

teN00
15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais n° 10.520/2002 e n°
8.666/93 e nas demais n'rmas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais
de direito.
CLÁUSULA XVI — DO FORO
16.1. As parte elegem o foro da Comarca de Lençóis — BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriu da desta Ata.
E, por haverem a, im pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.
Lençóis — Bahia, 04 de maio de 2020
PREFEITURA NI AL DE LENÇÓIS
Marcos Airton lv-. de Araújo
Prefeito
Co tratante
SM AS`-4-ATOS
9)0
k A.Jot"))
DN
S SANTOS — ME
CNPJ N° 08.110.302/0001-24
Rep. Legal: Diones Paulo Matos dos Santos
RG N° 1309937869
CPF N° 018.422.335-05
Empresa detentora da ata
Testemunha •
1)

lhOl rilit

%)é

k,(-;

W5.20n, GA
2)
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N°379/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°011/2020
REF. PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 014/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Rua Nossa Senhora da Vitória S/N, Centro, Lençóis — BA., inscrita no CNPJ/MF sob o
14.694.400/0001-59. representada pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCOS AIRTON ALVES
1)E ARAÚJO. brasileiro. casado, portador do RG n°01872544 94 SSP/BA e CPF n° 24815241520. residente na Rua Nair Alves sin. centro, Distrito Cel. Octaviano Alves, CEP. 46.960-000,
Lençóis — Bahia, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa DIONES
PAULO MATOS DOS SANTOS — ME, CNPJ N° 08.110302/0001-24, com sede na Rua
Francisco de Melo, 15 B. centro, CEP. 46.960-000 — Lençóis — Bahia, neste ato representada pelo
senhor Diones Paulo Matos dos Santos, brasileiro, solteiro, RG No 1309937869, CPF N°
018.422.335-05, com sede na Rua Francisco de Melo, 15 B, centro, CEP. 46.960-000 — Lençóis —
Bahia, aqui denominada CONTRATADA, com base na Ata de Registro de Preço e 011/2020,
decorrente do Pregão Presencial Para Registro de Preço n° 014/2020, firmam, neste ato, o
presente contrato na forma da Lei Federal 8.666/93. sob as condições comidas nas cláusulas
seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.
I. O presente contrato tem por objeto fornecimento GÉNEROS ALLMENTICIOS para
alimentação escolar, destinados aos alunos do Ensino Infantil, Fundamental, e dos Alunos
Quilombolas, conforme ata dc registro de preços n° 011/2020 e demais elementos que
compuseram o registro de preços, termo de referência, edital e proposta vencedora, os
quais ficam integradas a este contrato como se aqui estivessem transcritas.
LOTE 01- GEN EROS AJAM ENTIC1OS DIVERSOS
ITEM

01

02

03

DF.SCRIÇÂO DOS PRODUTOS

UNIR.

Açúcar. tipo cristal. dc P. sacarose de cana dc
açúcar, na cor branca acondicionado cm
embalagem plástica contendo 01 (um) kg.
devidamente identificada com o nome dc
Kg
produto. data dc fabricação. composição
minima prazo de validade e peso liquido:
isento de $4fieira e rmidades.
Adoçante a bam:
SUCRAIDSE.
dc
embalagem unitária de 100 ml identificada
com o nome do produto, data de fabricação,
tlnd
pravo de validade e dentais itens de acordo
com a legislação.
Almondegas de iatme bovina ao molho de
Und
tomate. preparada, smlatada cm embalagem
identificada com o nome do produto. dava dc
fabricação. composição minima e pra.") de
validade: de acordo com a Legislação
Sanitária e Ministério dc A • !tura.

7.920

. VALOR
UNTE
TOTAL
R$2.18

165

R$1.45

3.135

R$4.15

QUANT.

1

MARCA
Perola

R5 17.265.60

wocfs

R5 239.25
Anglo

R$ 13.010.25
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(31

05

06

07

tlã

09

10

11

I..

Ingredientes: muk:ndo conta açúcar, alho.
cebola. produtos amiláceos (máximo 5%) e
condimentaçâo kve. Sem pimenta Podem ser
empregados aditivos permitidos pela
legislação vigente. Peso liquido drenado
ininimo de 60%, Embalagem: primária de
420g. embalagem secundária em caixa de
papelão reforçado. v alidade minimu de 02
anos a partir da entrega do produto.
Amido, de milho. Embalagem com 500g. com
dados de identificação do produto. marca do
fabricante, data de tahricaçào, prazo de
validade. peso liquido.
Atum de banana (doce negobom): Doce de
banana embalado por unidade coberto com
açúcar cristal. embalagem plástica contendo
500 g ou 15 unidades. identificada com o
nome do produto. data de fabricação.
composição minima prazo de validade c peso
liquido.
Caldo sabor carne; composição mínima: sal.
gordura vegetal, amido, cebola, carne bovina,
salsa pimenta e alho. Embalagem com 24
unidades, identificada como nome do
produto. data de fabricação, composição
minium. prazo de validade e peso liquido.
Caldo sabor galinha: composição mínima: sal.
gordura vegetal. amido. cebola frango, salsa,
pimenta c alho. Embalagem contendo 24
unidades. identificada com o nome do
produto. data de fabricação, composição
minima prazo de v:ilidade e peso liquido.
Margarina VEGETAI_ Ingrediaucs lusicos:
óleos vegetais interesrificados, água, sat. leite
cm pá e vitamina A. Teor infiliT110 de lipídeos
dc 70%, 0% de gordura trans. Apresentar
registro no Ministério da Agricultura.
Embalagem de pote plástico, músico, 250g,
identificada com o nome do produto. data de
fabricação. composição mudara prazo de
validade c pau I iqu ido.
: Molho pronto de tomate (sugo tradicional).
Isento de fermentações. alterações ou
sujidades. odor e sabor característicos,
embalagens em SACI IET de 340g.
Extrato de tomate alimentício, ingrediente
básico tomate. conservação isenta de
fermentação. feito com tomates maduros,
selecionados. sem pele e sem semc na. sacha
com no mínimo 340g.
illeo vegetal de som. refinado. isento de
misturas de outras óleos, gorduras ou outras
matérias estranhas ao produto. Embalagem
contendo no mínimo 900 ml. identificada com
o nome do produto data de fabricação.
composição minima prazo dc validade c peso
I • uido.
Sai refinado iodado, embalagem dc 1 kg.
identificada com o nome do produto, data de
Iiibricação. composição minima. prazo de
validade c peso liquido.

Und

300

RSI.31

Und

18.000

RS0,13

Cart

3.300

RS4,36

Cari

3.300

RS4,36

Und

2.000

RSI.55

Und

6.820

Man

Und

1.980

R$1,16

Und

924

RS3,97

Kg

100

R93.48

Anafil

RS 653.00
Princesa

RS 2340.00
Arisco

RS 14388.00
Arisco

RS 14388,00
Dditia

RS 3.100,00
Batam

RS 5.933,40
Bonn*

RS 2296.80
Soya

RS 3.668,28
Max

RS 192.00
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Vinagre, tipo vinho tinto, fermentado de ácido
atiço. embalagem dc 500 ml. devidamente
identificada com o nome do produto. data de
fabricação, composição mínima. prazo de
validade c pesa liquido.
Arma Mitoli711130. 01 kg. Tipo 1. longo.
constituídos de rios inteiros. isento de
sujidades c materiais estranhos, embalagem
com dados de identificação. procedência.
informações nutricionais. número dc lote,
prato de validade e peso liquido.
Arroz branco. [kg. Longo Fino. Tipo 1. grupo
polido. grão novo. primeira qualidade.
embalagem plástica identificada como nome
do produto, data dc fabricação. composição
Moina, prazo de validade e peso liquido.
Aveia. flocos finos com embalagem de 200g.
com data de Ibbricação. lote. validade entre
outros itens definidos pela legislação. Monter
embalagem Intacta, sem deformidades,
sujeiras ou umidade.
Café torrado c moldo embalado a vácuo.
250g. embalagem com dados dc identificação
do produto. marca do fabricante, data de
fabricação. prazo dc validade. selo de pureza
da Associação Brasileira da Indústria do Café
- ABR.'.
Farinha dc mandioca, I kg. isenta de sujidades.
umidade ou Fermentação. Embalagem
secundária Aurdo dc 301
_5p.
Farinha dc trigo. I kz com fermento, isenta de
umidade e sujidades. embalagem com lote.
validade c período dc fabricação. conforme
..
.sigmas técnicas sanitkias.
Feijão carioquinha. tipo 1. novo. connituido
de grãos inteiros e sadios. com teor dc
umidade máxima de 15%, isento dc material
terroso. sujidades e misturas de outras
variedades de espécies: acondlelonndo em
saco plástico. validade minima dc 05 meses a
contar da entrega. em embalagem de 01 kg.
Feijão fradinho. la qualidade. gritos íntegros.
isentos de fungos. mataia terrosa. parasitas.
detrito: animais e vegetais. Acondicionado
em saco plástico, validade minima de 05
meses a contar da entrega embalagens dc
5(N)g.
Flocos de milho. Embalagem contendo 500g
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
mínima, prazo dc validade e peso liquido.
Macarrão parafuso asm ovos. embalagem de
500 grama devidamente identificada orai o
nome do produto. dna de fabricação.
composição mínima_ prazo dc sal idade e peso
liquido. integra. sem perfurações, e original da
indústria. Ingredientes: farinha dc trigo c
Ovos. Aspecto físico hem conservado,
Mio triturado pelo manuseio.
Macamlo espaguete com ovos. embalagem de
500 granias, devidamente identificada com o

Uml

400

R$0.87

Kg

3.630

RS0.87

Kg

1.815

ItS2,61

N1 intimo

RS 348.00
Corandi
ne

Rli 3.158,10
Corandi
ne

RS 4.737.15
Und

1.080

R5131

Pot

1.100

RS3,15

Kg

1.980

R$2,44

Kg

540

R$3.25

Kg

3.000

RS6.12

Kg

1.320

RS5.77

Pct

4.020

11.$0,92

Pct

3.300

R$ 00

Pa

3 300

iíS1,39 r\

(Mar

RS 1.414,80
Utinga

RS 3.465.00
Kisabor
RS 4.831,20
Sarandi

RS 1.755.00
Tio
Brasília

RS 18.360,00
Ide
junho

R$ 7.616.40
Cuco

RS 4.250.40
Brandir'.

R$ 6.600,00
Brandini
R$ 4.587,00
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25

2á

27

28

29

nome do produto, data de fabricação.
composição minima. prazo dc validade c peso
liquido. integra. sem perfurações. c original da
indústria. Ingredientes: farinha dc trigo c
ovos. Aspecto físico bem conservado, não
triturado pelo manuseio.
Pa
Milho para pipoca. embalagem de 500g.
devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
minima. prazo de validade c peso liquido.
Mbaura para bolo. composta de farinha de
Pa
trigo enriquecida com ferro, ácido fálico,
açúcar. gordura vegetal. sal, fermento.
Sabores diversos, embalagem de 400g,
intacta, contendo todas as espoe' ficações
necessárias como lote, validade, data de
fabricação. entre outros.
Milho para mungudi amarelo (canjica).
embalagem dc 500g. identificada com o nome
Pct
do produto, data de fabricação, composição
mínima prazo de validade e peso liquido.
Proteina tem. de soja tipo carne. sem
umidade. embalagem 400g. identificada com
o nome do produto• data dc fabricação.
Kg
composição minima. paio de validade e peso
liquido.
Proteína tem. de soja tipo frango, sem
umidade. embalagem 4002., identificada com
Kg
o nome do produto. data de fabricação.
composição MilliM1/ prazo de validade e peso
liquido.

720

RS1.65

400

RS2.27

RS 1.188.00

01

02

UNID.

Cure bovina moida. dc primeira. scm osso c Kg
sem gordura Embalagem em filme PVC
transparente ou Naco plástico it2~1C.
contendo identificação do produto. marca do
fabricante. prazo de validade, marcos e
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias
do Ministério da Agricultura. 131110A n" 304
dc 22/04/96 e n" 145 de 22/04/98, da
Resolução da ANVISA n°05 de 19/0509 c
da Lei Municipal / Vigilância Sanitária a°
5504.99. Embalagan de 500gr.
Carne de charque tipo dianteira de P.
Kg
embalada a vácuo, ponta de agulha. não deve
aptc.svotar odor dc ranço, nem depósitos de
líquido na embalagem primaria devendo se
ave:catar em perfeito estado de CM15/1"/1100.
Aspecto: bloco de consiste:teia firmo, cor.
cheiro e sabor cara místicos. Auséncia de
sujidades, parasitos c larvas. O produto
deverá ser embalado a vácuo, a embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso liquido de 5002. No régulo da

Vilma

RS 908.00
Cuco

RS1.17
I.800
R$ 2_106,00
R56.60

Nutri
mais

495
RS 3.267,00
Nutri
mais

RS6.60
495
RS 3267,00

TOTAL do lote 01 ( Cento e quarenta c nove mil. nanemos é 'rime cinco reais c sessentarstots
centavos)
1.01 E 112 - CARNES E FRIOS
ITEM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Cuco

QUANT.

VAIAR
UNTE.
1(15.10

2.440

149.335,63

TOTAL
! RS 13.464.0u

MARCA
1, Ruim

I

1.650

RI14.00

i

..--,.

R$ 23.100,00 DOI IX)
.501.
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03

04

05

06

07

;romagem mintam e scamdaria deverão
comas principalmente. dc forma clara, as
seguintes informap1a: Identificação do
produto. inclusive a marca: Nome e endereço
do fabricante: Lista de ingredientes;
Conteúdos líquidos; Data de fabricação; Data
de validade ou prazo máximo para consumo;
Número do Iole.
Coxa e sobrecoxa de frango. I" qualidade.
sem tempero. congelado. A ame deve
apresentar aspecto. cor. cheiro e sabor
próprios. sem manchas c parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno.
atóxico. O frango deverá estar congelado no
ato da imtrega. Embalagem media de 1 kg O
. estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padites da Vigilância Sanitária.
Validade mínima de 6 meses.
; Linguiça calabresa defumada embalagem a
' vácuo com indicação da validade. não deve
apresentar odor de ranço. nem depósitos de
liquides na embalagem primária. devendo se
apresentar cm perfeito estado de conservação.
Aspecto: bloco de consistência firme. A
embalagem primaria do produto deveni ser do
tipo plástica resistente. Cada embalagem
deverá apresentar peso liquido de meio quilo
S.
Linguiça calabresa tipo josetlna. embalagem
a vácuo com indicação da validade, noa deve
apresentar odor de ranço. nem depósitos de
liquido na embalagem primária. devendo se
apresentar em perfeito estado de consaviação.
Aspecto: bloco dc consistência firme: cor.
cheiro e sabor arac:eristicos. Ausência de
sujidades. parasitos e larvas. A embalagem
primária do produto deverá ser do tipo
plástica resistente. Cada embalagem deverá
apresentar peso liquido de meio quilo (500
ta No rótulo da embalagem primária e
secundária deverão constar principalmente.
de fomia clara. as seguintes inforrnaçãvs:
Identificação do produto. inclusive a marca;
Nome c endereço do fabricante: Lista de
ingredientes: Conteúdos líquidos: Dato de
fabricação: Dam de validade ou prato
máximo para consumo: Número do lote: de 1'
qualidade.
Peito de frango, de IP qualidade. sem
tempero. congelado. A carne deve apresentar
aspecto. cor. cheiro e sabor próprios. sem
manchas e parasitas; acondicionado em
embalagem de polietileno. atóxico. O ilango
deverá estar congelado no ato da entrega.
Embalagem média de 1 kg. O
estabelecimento fornecedor deverá estar
adequado aos padrões da Vigilância Sanitária.
Validade minima d.: 6 meses.
Salsicha para hot dog. tipo viera. embalagem
em saco de polietileno vedado á vácuo. com
indicação de validade, contendo 500g: O
produto deverá ser rotulado de acordo com a

Kg

4 290

Kg

R$4.00

RS17.160,00

Avislan

R$8.51

R$ 8.424,90

Frieor

Fricor

Kg

990

R$8.50

R$ 8.415,00

Kg

3.300

R$4.00

R$ 13.200,00 Asislan

kg

, 2.000

RS3,30

R$ 6.600.00

7.--\

Estrela
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legislação vigente. Não poderá conter mais

que 2% dc amido. mais de 200 ppm dc nitrito
e no mavioso 0.5'. de fosfates, apresentandose em gomos uni fones e padronizados.
Características sensoriais: Aspecto:
característico, não deve apresentar superficie
pegajosa: Cor: própria. sem manchas
rio
rdacentas ou esverdeadas: Odor:
3.850
CX
1(52.24
Sardinha ao molho dc tomate. Embalagem
abre fácil. cm molho de tomate. eviscerada e
descamada livre de nadadeintsfbarhatanas
cauda c cabeça. Embalagem lata dc 130g.
dewidamenle identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
mínima. praia de validade e peso liquido.
Embalagem sem violações, amassados e
ferrugens. validades visiveis. Caixa com 50
unidades.
TOTAL lo Lote 02 ( Noventa e oito mil, novecentos e Oitenta e sete reais e noventa
1 centavos

RS 8.624,00 Nave

RS 98.987,90

LOTE 03- PO PARA PREPARO DE BEBIDAS, IOGURTE E SUCOS

ITEM

01

02

03

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Pó para preparo de bebida láctea sabores
diversos, ricos em vitaminas. Embalagem de 1
Kg devidamente identificada com o nome do
produto. data de fabricação. composição
mínima, prato de validade e peso I latido, O
produto não poderá ter data dc Ibbricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da dam
da caneca.
Pd para preparo de mingau saíam. diversos,
ricos em vitaminas. Embalagem de !kg
devidamente indetificada com o nome do
produto. data de fabricação , composição
mínima. prazo dc validade e peso liquido. O
produto não poderá ter data dc fabricação
anterior a 45 (quarenta e cinco) dias da data
da entrega.
Pé pata preparo sopa sabores diversos. ricos
em
vitaminas.
Embalagem
de
I kg
devidamente identificada com o nome do
produto. data dc fabricação. composição
mínima prazo de validade e peso liquido. O

UNIU.

QUANT.

Kg

540
, R$
' 15.35

04

05

embalagens lacradas de 900m1. contendo clara
identificação do loie. fabricação. saudade e
demais itens exigidos pela legislação. O
produto deverá estar em boa qualidade de
e
refrigeração
ou
apresentação
cm
temperatura adequada de consenação.

TOTAL

1
Marca
ÇLalirnas

R$
8.291,58
Q.-talim:DL

Kg

1.650
R$

1, R$

15,35

' 25.335,39
Qualimax

Kg

1.[,u1

produto não poderá ter data de fabricação
entalo.' a 45 (quarenta e cinco) dito de data
da entrega.
Achocolatado cm pó. instam:ince, composição
niiitima: cacau cm pó e açúcar, embalado cm
pacotes plásticos dc !Kg. devidamente
identificados com o nome do produto, data de
fabricação. composição mínima. prato de
validade c peso liquido.
logunc. tipo integral. sabores diversos

VALOR
UNIT.

RS
14,62

RS

24.128,94
Chocono
vo

End

6.600
RS

R$

4,75

31.319,36
Vilorgurt

Und

5.500
R$
2,89

R$
A5.884,89
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06

Suco concentrado sabor goiaba. Composto de
SUCO
de
goiaba
concentrado. água
* conservantes, acidulante, sem inliçtto de
açúcar. Pasteurizado. homogeneizado. não
refrigerado. não fermentado. não alcoólico.
embalagem sidra com 500 ml: Rendimento
para 2.5 tinos.

Granvite

Cid'

3.960
R$

R$

1.72

6.804,36

Suco concentrado sabor acerola Composto de
07

suco de acerola concentrada
água.
hconstnuntes. acidulante. sem adição de
açúcar. Pasteurizado, homogeneizado, não
refrigerado. não fermentado, tino alcoólico.
embalagem vidro com 500 ml: Rendimento
para 2,5 litros:
Suco concentrado sabor caju. Composto de
arco de caju concentrado_ água. conservantes,

acidulania
08

09

sem

adição

de

Gd'

2.160
R$
2,08

R$
4.501,14
Gran‘ine

açúcar.

Pasteurimdo,
homogeneizado.
não
refrigerado. não fermentado, não alcoólico.
embalagem vidro som 500 ml: Rendimento
para 2.5 litros:
Suco concentrado sabor maracujá. Composto
de suco de maracujá concentrado, água.
consenantes. acidulante. sem adição de
açúcar. Pasicurindo. homogeneizado,. não
refrigerado.
não
fermentado.
não
alcoólico. embalagem vidro com 500 ml:
Rendimento para 4.5 litros:

Ger

2.160
R$
3.142,90

R$
1,46

Granville

Grf

2.160
R$
2,12

raryie;t
go Netnits..,i
.

wt

Scr.,.,403:.(or
.......t...
, ,
te,,J

(iram Ilk

vetsS

R$
4.580,11

'is„,;,*??4 .. „ -:2, (-0 .,..,,i, ,. R$123 • 988•80

LOTE 04 - PA ES
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

01

Pão para Flot Dog: Embalados em
pacotes de 10 und, devidamente lacrados,
sem amassados, fungos ou sujidades,
devidamente
identificados
com
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.

UNIRQUANT.

VALOR
UNIT. I TOTAL
Nossos
produtos

Pct

33.000

RS1.65

Pão integral Embalados em pacotes de
RS2.36
Pa
500
400g
Pão dc forma, Embalados em pacotes de
RS2.36
500g,
lacrados,
devidamente
sem
amassados,
fungos
ou
sujidades,
03
devidamente
identificados
com
Pct
1.000
ingredientes e prazo de validade. O
produto deverá ter peso e qualidade
conforme o solicitado.
TOTAL do toto0410040êteta ente mil, novecentos e noventa reais)

02

RS54.450,00

RS1.180,00

Nossos
produtos

RS2.360,00
Nossos
produtos

[RS57.990.00

LOTE 05 - OVOS

ITEM .
01

1.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUAN'T .

dc Galinha: TIPO EXTRA
CLÁSSICO,unidades com média de 50g.

DZ

2.320

Ovo

VALO R
UNIT.
TOTAL

i R$2,53

RS5.985,60

Marca
Granja

Brasil
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r
sem sujidades, rachaduras e embalados
com o cuidado necessário a não
comprometer a qualidade. Branco
Ovo de Galinha Caipira: unidades com
media de 50g, sem sqlidades, rachaduras
02
DZ
RS3,00
500
e embalados com o cuidado necessário a
não comprometer a qualidade.
TOTAL do lote 05 ( setemil. quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

RS 1.500,00

In
natura

RS7.48.5,60

LOTE 06 — LEITES E BISCOITOS

ITEM

01

02

03

04

05

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Leite em pó integral instantâneo,
enriquecido com vitaminas A e IX não
modificado.
Produto
obtido
por
desidratação do leite dc vaca integral e
apto para a alimentação humana,
mediante processos tecnologicamente
adequados. Embalagem de 200 g
devidamente identificada com o nome do
produto, data dc fabricação. composição
minima, prazo de validade e peso liquido.
Leite de cdco, embalagem de 500m1.
Ikvidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
Leite de soja, original. isento de lactose,
rico em tnicronutrientes, com peso
liquido
de
300g,
Devidamente
identificado. com o nome do produto.
data de fabricação, composição mínima,
prazo dc validade c peso líquido. Sem
umidade, sujidades ou violação na
embalagem.
Biscoito aram crakcr tradicional,
salgado. fabricado a partir de matériasprimas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa ou parasitos e cm perfeito estado
de conservação. Serio rejeitados os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo, amido de milho, sal refinado,
gordura vegetal hidrogenada, leite e
outros
ingredientes,
desde
que
pennitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar,
uproximadatnente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto. data dc fabricação, composição
minima. prazo dc validade e peso liquido.
Biscoito citam craker integral salgado.

UNID.

QUANT.

Per

'0000

VALOR
TOTAL

uNrr.

R$

1.94

Marca
Poli.:
,

R$
38.879,60
Cairan

Und

4050
RS

1,12

RS
5.545,66
Suprasoy

Und

220
RS
R$ 3,81

837,82
My bit

pet

7425

RS

1,24
u
ptki.
RS 1,52 y

RS

Pct

4500

Petyan
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ENCO
fabricado a partir de matérias-primas sãs
e limpas, isentas de matéria terrosa ou
parasitos e eu' perfeito estado de
conservação.
Serão
rejeitados
os
biscoitos mal cozidos, queimados, de
caracteres organolépticos anormais. O
produto deverá ser preparado com farinha
de trigo INTEGRAL, amido de milho, sal
refinado, gordura vegetal hidrogenada,
entre outros ingredientes, desde que
permitidos pela legislação vigente e
mencionados. O produto não deverá
conter soja nem quaisquer substâncias
corantes. Cada biscoito deverá pesar.
aproximadamente, 5g (cinco gramas).
Embalagem contendo no mínimo 400 g.
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
¡mínima, prazo de validade e peso liquido.
Biscoito doce tipo Maria, embalagem
contendo no mínimo 400 g, devidamente
identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo
de validade e peso liquido. Serão
06
Pct
i rejeitados
mal
cozidos,
biscoitos
queimados e de caracteres organolépticos
1 anormais.
não podendo apresentar
i excesso de dureza e nem se apresentar
4 ucbradi o.
Biscoito doce tipo Maisena, dupla
embalagem. contendo no mínimo 400 g,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido.
07
Pa
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados e de caracteres organolépticos
anormais, não podendo apresentar
excesso de dureza c nem se apresentar
quebradiço.
Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate
ou leite, dupla embalagem. contendo no
mínimo 400g. devidamente identificada
com o nome do produto, data de
fabricação. composição mínima, prazo de
08
Pct
validade e peso liquido. Serão rejeitados
biscoitos mal cozidos. queimados e de
caracteres organolépticos anormais, não
podendo apresentar excesso de dureza e
nem se apresentar quebradiço.
.roTA I, do lote 06 ( setenta e qtatttir ,:o,;signa
.-- --,"
xingue
4•Utsita

6.854,85

My bit

3300

R$

1,35

R$
4.456,98
My bit

3300

R$

1,35

RS
4.456,98
2 de julho

3300

R$ 1,28

RS
4.208,56

Viga RS74 A79,56

.s

LOTE 08 - CONDIMENTOS
I. ITEM]

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

L'NID. I QUANT.

I

VALOR
UNI?. 1 (TOTAL

Marta
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t•Encens

01

02
03

04

05

06

..

Canela em pau. condimento. em pacotes
de
plástico
transparente,
rróxico.
termossoldado. resistente. com peso
liquido de 402. contendo todas as
informações segundo a
legislação
vigente.
Coco ralado sem açúcar pct de 50g
Condimento a base de pimenta do reino e
cominho moidos. pct 100g seguindo
todas as informações segundo a
legislação vigente.
Corante, alimento a base de =cum,
100g, com identificação do produto,
marca do fabricante. prazo de validade.
Cravo da índia, condimento, aspecto
físico granulado, embalagem plástica
com 40g. contendo todas as informações
segundo a legislação vigente.
Tempero caseiro completo Embalagem
de 300g. devidamente identificada com o
nome do produto. data de fabricação.
composição mínima. prazo de validade e
peso liquido.

Belo
Cheiro
Pct

1.100

RS 1.87

1(52.057,00

Pct

1.000

RS 1.10
RS 0,90

RS 1.100.00
RS 990,00

Zaeli
Cuco

RS 0.90

RS 450,00

Cuco

RS 1.86

RS 930.00

Beto
Cheiro

RS 1.16

RS 464,00

Sabor
Real

per

Pct

per

Und

1.100

500

500

400

. . TOTAL do lottIlt(eincotknovecemos.emoyeriti;emateià .)• 'riu: Rs5.991,00

1.1. Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, em conformidade com a
ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras. Os produtos de consumo
imediato e a serem fornecidos diariamente. o serão cm horários programados pela
Secretaria de Educação do Município em quantidades constantes na respectiva ordem de
fornecimento.
1.2. Os produtos deverão conter o prazo de validade suficiente e compatível com a
previsão de tempo de armazenagem e consumo. sob pena de reprovação e devolução.
1.3. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. acréscimos
ou supressões que se fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do co-nrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
1.4. A empresa contratada deverá efetuar o fornecimento conforme a sua proposta e nos
locais indicados pela administração e estabelecidos no termo de referência e proposta
vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO
2. O presente contrato terá vigência de sua assinatura até completar 12 meses, podendo ser
prorrogado se houver interesse de ambas as partes e por prazo estabelecido pela Administração,
tudo em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93, no que se refere à duração e
prorrogação de prazo, e que possa ser aplicado ao presente contrato.
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CLÁUSULA TERCEIRA — FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO.
3. A contratada obriga-se a executar o objeto deste contrato nos termos da ata de registro de
preços e do respectivo edital, conforme as necessidades do contratante, disponibilizando-os,
imediatamente, nos locais indicados pelo setor/órgão solicitante.
3.1. O serviço será executado conforme indicado no termo de referência do edital, o qual integra
este contrato para todos os efeitos legais.
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO.
4. O preço global estimado do presente instrumento será de R$ 518.258,49 (quinhentos e
dezoito mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme a proposta
vencedora do pregão presencial para registro de preços n° 014/2020 e ata de registro de preço n°
011/2020, a ser pago em parcelas mensais, conforme a quantidade do serviço efetivamente
prestado e atestado.
CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO.
5. O pagamento será efetuado, mediante a efetiva execução do serviço/entrega dos produtos,
com apresentação da fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a
ordem de fornecimento enviada pelo contratante.
5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo
alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
5.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada como data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
5.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual
poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6. Os recursos para atender ao cumprimento do presente instrumento correrão por conta das
dotaçóes orçamentárias codificadas:
05—SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ProjiAtiv.: 2.020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0025.00.00.00 - Material dc Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0001.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0001 .00.00.00 - Material de Consumo
Proj./Ativ.: 2.021 — MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0019.0047.01.02.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0 I 47.01.03.00 - Material de Consumo
Proj./Ativ.: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB 40%
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0004.0049.01.03.01 - Material de Consumo
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3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0025.00.00.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0019.0001.01.02.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0019.0047.01.02.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0120.00.00.00 - Material de Consumo
ProjfAtiv.: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0122.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0125.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0148.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0128.01.03.00 - Material de Consumo
3.3.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0145.01.03.00 - Material de Consumo
33.90.30.00.00.00.00.9.2.0015.0123.01.03.00 - Material de Consumo
ProjiAtis .: 2.025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1 .0000.0000.00.00.00 - Material de Consumo
ProjfAtiv.: 2.027 .- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00.00.00.00.7.1.0001.0025.01.00.00 - Material de Consumo
CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO.
7. A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Diretor de Compras
da municipalidade, que é considerado, para todos os termos legais, gestor do contrato, ou por
quaisquer servidores indicados para tal finalidade.
7.1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
7.2. O contratante poderá determinar a substituição dos produtos fornecidos, desde que em
desacordo com o presente edital ou com as normas legais.
7.3. São atribuições e deveres do gestor do contrato:
a) Inteirar-se do conteúdo do contrato. principalmente em relação ás obrigações e deveres das
partes:
b) Verificar se o fornecimento está sendo realizado em conformidade com o contrato, edital e
termo de referencia:
c) Sugerir a autoridade competente, se não o for por si mesma, a aplicação de penalidades;
d) Comunicar a autoridade superior as situações e providências que excedam a sua alçada;
e) Solicitar e analisar documentos que comprovem a regularidade das obrigações da contratada,
inclusive trabalhista e fiscal. podendo solicitar os documentos que comprovem a regularidade
dos encargos trabalhistas, providenciarias e sociais, condicionando os pagamentos das faturas;
O Outras atividades fiscalizatórias explicitas ou implícitas e necessárias ao bom andamento da
execução contratual.
CLÁUSULA OITAVA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
CONTRATANTES.
8.1. - DO CONTRATADO:
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8.1.1. Fornecer os produtos solicitados nos termos exigidos no edital, termo de referência e
demais condições estabelecidas na legislação e regulamentações.
8.1.2. Efetuar a entrega dos produtos no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da
solicitação, salvo outro específico provisto no edital ou se situação de urgência reclamar pronto
atendimento. Produtos de consumo diário e que não seja recomendável armazenamento
(pães, etc.) deverão ser fornecidos diariamente, conforme cronograma da Administração.
8.1.3. Acatar as orientações do contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização.
prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
8.1.4. Descarregar e armazenar os produtos conforme orientação da administração.
8.1.5. Substituir. imediatamente, os produtos que não se adeguem as exigências do edital ou que
não tenham boa aceitação pelos alunos.
8.1.6. Não transferir a outrem a execução do objeto licitado sem prévia e expressa anuência do
contratante.
8.1.7. Manter. durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação c qualificação
exigidas na licitação.
8.1.8. Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à Contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução do objeto da presente
licitação. isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamações que possam surgir
consequentemente ato contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados, ou
ressarcir as despesas deles resultantes.
8.1.9. Atuar com espirito cooperativista, atendendo o interesse público. dentro do critério de
conveniência e oportunidade do Município.
8.1.10. Agir com responsabilidade social.
8.1.11. Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira no bom andamento da
execução contratual.
8.1.12. Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão contratual.
8.2 - DA CONTRATANTE:
8.2.1. Pagar, conforme estabelecido na Cláusula Quinta, as obrigações financeiras decorrentes
do presente Contrato na integralidade dos seus termos;
8.2.2. A fiscalização da execução da execução contratual será realizada por pessoas indicada
pela municipalidade e pelos secretários municipais.
8.2.3. Outras decorrentes da lei, do edital ou do teimo de referência.
CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES.
9. O descumprimento parcial ou total de qualquer das cláusulas deste contrato ou do respectivo
edital, sem justificativas aceita pelo contratante, sujeitará o licitante ou o contratado M seguintes
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tence's
sanções previstas nas Leis n°. 10.520/02 e Lei no. 8.666/93, bem como no edital, garantida a
prévia e ampla defesa em processo administrativo.
a) Ads erténcia;
b) Declaração de inidoncidade para participar de licitação e impedimento dc contratar com a
União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o
Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos:
e) Multa de 10% (dez 70f cento) sobre o valor global do contrato, em caso dc recusa do
adjudicatário em assinar o contrato ou não manutenção da proposta, dentro do prazo
estabelecido no edital:
9.1. Pelo deseumprimento das condições estabelecidas no edital, ficará sujeita às seguintes
penalidades:
9.1.1. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto do contrato:
a) em até 10 dias, multa de 0.5% sobre o valor do contrato;
b) superior a 10 dias, multa de 1% sobre o valor do contrato, caso não haja rescisão contratual;
9.1.2. Pela inexecução do ajuste:
a) se a inexecução for parcial, multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não
ad impl ido do contrato;
b) se a inexecução for total, multa de 10% sobre o valor global atualizado do contrato.
9.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo. será cobrada administrativamente,
deduzindo-se do valor da Fatura Mensal ou, não sendo suficiente. o valor poderá ser inscrito
como Divida Ativa e cobrado judicialmente.
9.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes
das infrações cometidas.
9.4. As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme edital
e legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10. O contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da lei 8.666/93
e na lei 10.520/2002.
10.1 Nos casos previstos nos incisos I a X11 e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, a
administração poderá rescindir unilateralmente o contrato administrativo.
10.2. Ocorrendo a rescisão nos termos do item 10.1. sem prejuízo de outras sanções
dispostas neste contrato c na lei, a administração, por ato próprio, poderá reter os
créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Adminis Ao;
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10.3. Nas hipóteses de rescisão prevista nos itens anteriores não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO JURÍDICO
II. Este contrato será regido de acordo as disposições das Leis Federais n°. 10.520, de
17 de julho de 2002: n°. 8.666, de 21 dc junho de 1993 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO
13, Fica eleito o Foro da Comarca Lençóis-Bahia para dirimir quaisquer controvérsias
ou dúvidas originadas pelo presente instrumento contratual, com a exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E. por estarem justas • contratadas. firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de
igual teor e forma pa a t único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas.

is — Bahia, 01 de junho dc 2020
PREFEITURA
Marcos A irt
Prefeito
Contratante
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