
Claudionor 	os Santês Neto 

RG 2780 
CPF .078.215-91 

13%1 BAHIA 
NEGOCIOS 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0059/2021 

A Empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL — EIRELI, inscrita no CNN sob n2  

34.428.276/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr (a) Claudionor Rafael dos 

Santos Neto, portador do Documento de Identidade n2  278001726— SSP-Ba e inscrito no CPF 

sob o n2 335.078.215-91, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( X ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 32  da Lei Complementar n2  123, de 

14/12/2006; 

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 32  da Lei Complementar n9  

123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das 

hipóteses descritas no § 42, do art. 32, da Lei Complementar n2  123, de 14/12/2006. 

Ilhéus, 08 de outubro de 2021 

SC5.42C. G/ 0012; 7 
C Rea. DOS SANTOS UM 

Av. Uheriandia, 37 - Meihado 
Cep 455.51-314 	ILHgUS-5A r  

C Rafael dos Santos Neto Comercial - Eireli 
CNP!: 34.428.276/0001-97 

Endereço: Avenida Uberlândia, 37 - Malhado - Ilhéus - Bahia CEP 45.651-314 
e-mail rafaneto@msn.com  
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o Os  
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPI n° 00.715.301/0001-00 	• 

JOAO RAFAEL DA SILVA COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/06/1 982. SOLTEIRO. 
EMPRESARIO, CPF n°010.393.145-70, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n° 03814852805. 
órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - BA. residente e domiciliado(a) no(a) 
RUA JOSE BONIFACIO, 377, SANTO ANTONIO, ITABUNA, BA, CEP 45602192, BRASIL. 

TALITA MAGNAVITA JACOBINA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 05/06/1984, SOLTEIRA. 
EMPRESARIA, CPF n° 013.326.455-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1014873479. órgão expedidor 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA. residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE 
BONIFACIO, 377, SANTO ANTONIO, ITABUNA, BA. CEP 45602192, BRASIL. 

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/09/1954. 
CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIO, CPF n°461.809.157-68, CARTEIRA 
DE IDENTIDADE n° 804198, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA. 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSÉ BONIFÁCIO (1 ATÉ 659). 377, TERREO. SANTO 
ANTÔNIO, ITABUNA, BA, CEP 45602132, BRASIL. 

Sécios da sociedade limitada de nome empresarial LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA. 
* 	registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da 

Bahia, sob NIRE n°29204882987. com  sede Avenida José Monstans. 127. 13, Santo Antônio Itabuna. BA. 
CEP 45602170, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o 
00.715.301/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos 
termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade..  passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA 
JOSÉ BONIFÁCIO, 377, SANTO ANTONIO, ITABUNA, BA, CEP 45.602-132. 

QUADRO SOCIETÁRIO 

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio ANTONIO RAIMUNDO BARRETO COSTA. 
detentor de 1.000 (Um Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a 
R$ 1.000,00 (Um Mil Reais). 

0 	CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio ANTONIO RAIMUNDO BARRETO COSTA transfere sua quotas de 
capital social, que perfaz o valor total de R$1.000,00 (Um Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio 
JOAO RAFAEL DA SILVA COSTA, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA. O capital totalmente integralizado 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 (u 
real) cada uma, passa a ser assim distribuído: 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

Reg: 81100000754003 

Certifico o Registro sob o n°98089062 em 12/07/2021 
Protocolo 218802552 de 09/07/2021 
Nome da empresa LICITAPLDS EMPREENDIMENTOS LTDA MIRE 29204882987 
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osco 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ n°00.715.301/0001-00 

JOÃO RAFAEL DA SILVA COSTA, com 99.000 (noventa e nove mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
99.000,00 (noventa e nove mil reais) integralizado. 
TALITA MAGNAV1TA JACOBINA. com  1.000 (um mil) quotas. perfazendo uni total de RS 1.000.00 
(um mil reais) integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) JOAO 
RAFAEL DA SILVA COSTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade. 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social. sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

4,  CLÁUSULA SEXTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, 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 faliznentar, 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. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do 
contrato social permanece em ITABUNA-BA. 

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social e na melhor forma de direito os sócios a seguir 
identificados: 

JOAO RAFAEL DA SILVA COSTA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28106/1982. SOLTEIRO, 
EMPRESÁRIO, CPF n*010.393.145-70, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO n°03814852805. 
órgão expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO - BA. residente e domiciliado(a) no(a) 
RUA JOSE 130NIFACIO, 377, SANTO ANTONIO, ITABUNA, BA, CEP 45602192, BRASIL. 

'VICES 

Certifico o Registro sob o n° 98089062 em 12/07/2021 
Protocolo 218802552 de 09/07/2021 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ n° 00.7 I 5.301/0001-00 

TALITA MAGNAVITA JACOBINA, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 05/06/1984, SOLTEIRA, 
EMPRESARIA, CPF n° 013.326.455-69, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 1014873479, órgão expedidor 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JOSE 
BONIFACIO, 377, SANTO ANTONIO. ITABLINA. BA. CEP 45602192. BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA. 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sob NIRE n° 29204882987, com sede RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 377, SANTO ANTÔNIO, 
1TABUNA, BA, CEP 45.602-132, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o 
n° 00.715.301/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolida-se o contrato 
social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

DENOMINAÇÃO E SEDE 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade gira sob o nome empresarial LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS 
LTDA. com  sua sede na RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 377, SANTO ANTÔNIO, 1TABUNA, BA. CEP 45.602-
132. • 	OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem por objeto a atividade de FORNECIMENTO DE 
ALIMENTOS PREPARADOS PREPODERANTE PARA CONSUMO DOMICILIAR SERVIÇOS 1)E 
ORGANIZAÇÕES DE FESTAS DE FORMATURA, CASAMENTOS E ANIVERSÁRIO. SERVIÇO DE 
ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ. CONFECÇÃO DE ROUPAS 
PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; FACÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS; 
FABRICAÇÃO DE CALÇADOS DE MADEIRA, DE TECIDOS E FIBRAS, DE BORRACHA 
EDEMATERIAIS, INCLUSIVE PARA ESPORTE, CALÇADOS DE BORRACHA E DE MATERIAIS 
PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL; REPRODUÇÃO DE SOM EM SUPOR] E 
(DISCOS, CDS, FITAS MAGNÉTICAS.), APARTIR DE GRAVAÇÕES ORIGINAIS (MATRIZES): 
IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS. 
EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E 
ACESSORIOS;INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR 
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO EREFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE 
PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DEPEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS: 

• 
USADOSPARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E 
CÂMARAS-DE-AR;REPRESENTANTESCOMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PEÇAS E 
ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARAVELCULOSAUTOMOTORES; SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, 	MANUTENÇÃO 	E 	REPARAÇÃO 	DE 	ACESSÓRIOS 
PARAVEÍCULOSAUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO. MUDO E 
SOLÚVEL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;COMÉRCIO ATACADISTA DE 
ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA 
DEPRODUTOS DEHIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR: COMER 10 
ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARAINFORMÁTICA;COMÉRCIO ATACADISTA 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ n° 00.715.301 /0001-00 

COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 
ECOMUNICAÇÃO;COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO 
ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E 
GRANITOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: 
COMÉRCIOATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE 
EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTADE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS: COMÉRCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTI GRANJEIROS; COMERCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E 
MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE VIDROS;COMÉRCIO VAREJISTADE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;COMÉRCIO VAREJISTA 
DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOSE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA 
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ECOMUNICAÇÃO;COMÉRCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E 
VÍDEO; COMÉRCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E 
ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTADE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E 
PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DEDISCOS. 
CDS,DVDS E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO 
VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS: 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUÁRIO EACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA 
DE CALÇADOS; SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELOCORREIONACIONAL: 
SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA; LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS: PRODUÇÃO 
DE FILMES PARA PUBLICIDADE; ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE 
MÚSICA; FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR: 
ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUÁRIO, JÓIAS E ACESSÓRIOS; ALUGUEL DE PALCOS. 
COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; AGÊNCIAS DE 
VIAGENS; ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; ATIVIDADES DE 
SERVIÇOS DE SEGURANÇA; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS TIPO: RESIDÊNCIAS. 
ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS,ARMAZENS,HOSPITAIS, PRÉDIOS PÚBLICOS PRÉDIOS QUE 
DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, ATIVIDADESDE LIMPEZA DE 
JANELAS E DE CORREDORES EXTERNOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTODE 
PISCINASATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS. DE 
FORNOS,INCINERADORES,CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE 
AR, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ATIVIDADE DE LIMPEZA EM 
TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES 
MARÍTIMOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS. 
ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, SERVIÇOS DE 
ELIMINAÇÃO DEMICROORGANISMOS NOCIVOSPOR MEIO DE ESTERILIZAÇÃO EM 
PRODUTOS AGRÍCOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOSMÉDICO-HOSPITALARE;ATIVIDADES 
PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIOADMINISTRATIVO: 
PREPARAÇÃO DEDOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO 
ADMINISTRATIVO;SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS,CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E 
FESTAS; SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO 
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() 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° I DA SOCIEDADE LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ n° 00.715.301/0001-00 

DEFUNDOS PARA TERCEIROS, INCLUSIVEPARA ORGANIZAÇÕES FILANTRÓPICAS. SOB 
CONTRATO; PRODUÇÃOMUSICAL; ATIVIDADES DE BIBLIOTECAS EA RQUI VOS. 
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL; 

DOS CÓDIGOS DAS ATIVIDADES 

CLÁUSULA TERCEIRA - códigos das atividades: 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica espeeillea. 
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais 
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte 
28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de 
cargas, peças e acessórios 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração 

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados 
para veículos automotores 
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e 
comunicação 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos 
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção 
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 
46.89-3-02 - Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos 
alimentícios não especificados anteriormente 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 



ow 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 1 DA SOCIEDADE LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ n°00.715.301/0001-00 

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e vídeo 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 
53.20-2-01 - Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional 
53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade 
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
79.11-2-00 - Agências de viagens 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
82.99-7-05 - Serviços de levantamento de fundos sob contrato 
90.01-9-02 - Produção musical 
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), já integralizado em moeda 
corrente do País. Dividido pelo valor nominal de 100.000,00 (Cem mil), entre os sócios da seguinte forma: 

gi5 
f1 /4.110 

JUCEB 
491 \  

Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.govbr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 23929537832423 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 
por Tiana Regila MC de Araújo - Secretária-Geral 

Req: 81100000754003 
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Sócios da Empresa Quotas Percentual 
JOAO RAFAEL DA SILVA COSTA 99.000,00 99% 

TAIJTA MAGNAVITA JACOBINA 1.000,00 1% 
Total 100.000,00 100% 

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social na forma do artigo 1.052 do Código Civil. 

PRAZO DE DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - O prazo sociedade é indeterminado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) .10A0 
RAFAEL DA SILVA COSTA com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade. 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA RESPONSABILIDADE DO Sócio 

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

DO EXERCiCIO FINANCEIRO 

CLÁUSULA OITAVA Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores 
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário do balanço 
patrimonial e do balanço do resultado patrimonial, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas. os 
lucros ou perdas apuradas. 

DO PRÓ-LABORE 

CLÁUSULA NONA - Os sócios JOAO RAFAEL DA SILVA COSTA, e TALITA MAGNAVITA 
JACOBINA poderão de comum acordo, fixar retirada mensal, a titulo de "pró-labore" observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 

Req: 81100000754003 

DO FALECIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e 
continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base 
na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a 
sociedade se resolva em relação a um dos sócios. 

Certifico o Registro sob o n°98069062 em 12/07/2021 

tS 	 Protocolo 218802552 de 09/07/2021 
Sag° 	 Nome da empresa LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE 29204882987 

JIICEIS 	Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 23929537832423 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 
por Tiana Regula M G de Araújo - Secretária-Geral 
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DA EXCLUSÃO DE Sócio 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios. 
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão colocando em 
risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 
1.085 do Código Civil - Lei 10.406/2002. 

IMPEDIMENTO DO ADMINISTRADOR 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os administradores ou administrador (nome completo), declara sob 
as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade. (Código Civil - Lei 
10.406/2002, artigo 1.011 & 1°) 

REGÊNCIA SUPLETIVA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos casos omissos neste contrato, serão supletivamente 
regulamentados pela Lei n° 6.404/1976, a qual regula as Sociedades Anônimas. 

DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIA 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Por deliberação dos sócios, a sociedade poderá abrir, manter, 
transferir e extinguir filiais, em qualquer ponto do território nacional, observadas, as prescrições legais 
vigentes. 

DA DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Em caso de dissolução da sociedade, será procedida a devida 
liquidação e o patrimônio será dividido entre os mesmos, proporcionalmente às cotas de capital. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o foro de 1TABUNA-BA para dirimir quaisquer 
dúvidas decorrentes do presente instrumento .contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa ser. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única, para que valha 
na melhor forma do direito, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Bebia. 
devidamente rubricadas pelos sócios. 

Certifico o Registro sob o n° 98089062 em 12/07/2021 

47 	Protocolo 218802552 de 09107/2021 
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ITABUNA-BA, 27 de maio de 2021. 

CNPJ n° 00.715.301/0001-00 	

099°(#9  

g
acro-  R.14  

JOÃO RAFAEL DA SILVA COSTA 

_.4a.c.=, 4.  

TALITA MAGNAVITA JACOBINA 

ANTONIO RAIMUNDO BARRETO COSTA 



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

J.. Maar- 

Seçretária-Geral 

1
351  - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98089062 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
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NOME DA EMPRESA LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA 

PROTOCOLO 218802552 - 0W07/2021 

ATO 002- ALTERAÇÃO 
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MATRIZ 

IRE 29204882987 
CNPJ 00.715.301 0001-00 
CERTIFICO O REGISTRO EM 12437/2021 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98089062 DE 12,W/2021 DATA AL:UNIX AÇÃO 13.07 2021 

istN.  
EVENTOS 

12/07/2021 



g) está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Joâo Rafael da S. Coco 
Administrador 
CRA 29291 

Itabuna, 08/10/2021 

lieitaPles 
Empreendimentos 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Pregão 
	

N°059/2021 

LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
00.715.301/0001/00, com sede, Av José Monstans,127, Santo Antônio, ltabuna-BA, 
declara para fins de habilitação no processo em referência que: 

a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória; 

b) não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar, com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, fato que 
impossibilitaria sua habilitação no presente processo licitatória; 

c) não possui em seu quadro permanente de funcionários menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz a contar dos 14 (quatorze) anos, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e cumprem 
plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 
n°9.854, de 27/10/1999, e na Constituição Federal de 1988; 

d) está ciente e concorda com os termos do Edital constante do processo 

e) está em situação regular com a documentação exigida no Edital para habilitação, na 
forma e sob as penas da Lei 10.520/2002; 

f) tomou conhecimento de todas as informações e condições para cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação; e 

00.„5.30„000MijaaTOSLYAC1  
- 

tri-ÁL  LICITAPLUS EMPRÉENDI 

100.715.30110001-uu 
LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA. 

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 377 
B.SANTO ANTÓNIO - CEP 45.602-132  

IT,S1NA - BA. 

licitaplus.contato@gmail.com  
Av. José Monstans, 127, Santo Antônio, Itabuna-BA 
(73) 3212-3753 



Licita Plus 
Empreendimentos 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n o 123/06) 

Pregão 
	

N°059/2021 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 

123/06, declaramos: que estamos enquadrados, na data designada para o 

início da sessão pública da licitação, na condição 

( X) de microempresa 

( ) de empresa de pequeno porte 

e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §40 do art. 3 

da Lei Complementar no 123/06. 

Itabuna, 08/10/2021 

Jo8o Rafael ao 
Administrador 
CRA 29291 

ÇIÀ" go9(an, 
LICIT PLUS EMPREENDI ME 

CNPJ: 00.715.301/0001-00 

gr0,715.3
01f0001-53  

LICITPPLUS EMPREENDIMENTOS LION. 

RUA JOSÉ somrActo, 377 

B.SANTO ANTÓN1-3 - CCP 45.602-13.2. 
ITABUNA - BA. 

   

  

  

licitaplus.contato@gmail.com  
Av. José Monstans, 127, Santo Antônio, Itabuna-BA 
(73) 3212-3753 

 



Modalidade de Licitação 	. 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Numero 
059/2021 

Nome Fantasia: BAHIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI . 

CNN: 34.428.276/0001-97- : 	 'Inscrição Estadual: 028.759.702 
Endereço: AV.: UBERLANDIA,N2  37, MALHADO. 	 ¡Cidade: ILHÉUS 	. 
Estado: BANIA 	 ¡CEP: 45.651-314 	Telefone: (73) 9 9962-1323 	iFax: 
E-mall: bahiabegoclos.los@outlook.com  

LOTE 1 ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS UNA 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNI QUAM1DDE PREÇO UNIT. PREODTOTAL MARCA 

1  ARROZ LONGO FINO, tipo 2, subgrupo polido, classe longo fino, 

agulha. Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de 
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem 
primária de 1 Kg em polletileno, transparente, incolor, termos 

soldado, contendo dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses 	 . 

KG 728 NOTA 10  5,05 3676,40 

2  ARROZ INTEGRAL tipo 1. Selecionados, não sendo necessário 
escolher. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias 
nocivas. Embalagem contendo 1 kg, com dados de Identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de 

	

acdrdo as Normas e Resoluções 	 . 
vigentes da ANVISA /MS. Prazo de validade de 12 meses. 

.. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	 . 	. 	.. 	.. 

KG 31 7,60 235,60 URBANO 

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e 
minerais aromatizo*o artificialmente,. sabor chocolate. Embalagem 
industrial de 200 ou 400gr, em sacos plásticos atóxicos, 

instantâneo, com registro no 18, data de fabricação com prazo de 
validade e número de lote aparentes, constando'no rótulo 

declaração ou certificação do tipo do produto. Não' contêm glúten. 
O produto a ser entregue não poderá ter validade Inferior a 6 ' 
meses, a partir da data de fabdcação. 

KG 500 15,00 APTI  7503,00 

4  AVEIA PARA PREPARO DE MINGAU, com vitaminas e sais minerais. 
Embalagem deverá ser em caixa envolvida por plásticoi Ou de 
paPel Impermeável.  fechadO, rotulagem, deve estar gni Pacote de 
200g ou 500g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 	 . 	.. 
liquido, de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. O produto a ser entregue não poderá ter validade 
inferior a 6 meses. 

co 30 1950 525,00 DULAR 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA ou MARIA, obtido pela:mistura de 
arinhdde trigo endqbecIda de ferro e ácido fálico, gordura vegetal 

hidrogenada, açúcar e outros ingredientes, desde que Permitidos 
pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasIsos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso 
de dureza e nem se apresentar quebradiço. Características 
organoláptIcas: - aspecto: massa torrada sem recheio - 'cor: própria 
odor: próprio' sabor: próprio 'Textura: crocante/macia Validade: 

minírha de 08 meses. Embalagens duplas de polletilánd de 400 g, 
coin dedos de Identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
de 'validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Résóluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de 
corantes (ResoluÇãO - CNNPA Na 12 de 1938) 	' 

PCT 1880 . aso 11092,00 _ , • 	PELAGGIG_ 	• 



. BISCOITO INTEGRAL tipo CREAM CRACKER INTEGRAL, obtido pela 
mistura de farinha c% trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, 
farinha de trigo integrai anildo de milho, sal refinado, gbrdura 
vegetai, leite (ou sort) e outros ingredientes, desde que 
permitidos pela legislação e mencionados. O biscoitá deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, Isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos alcozidos, 
queirnádás, não podendo apresentar excesso de duriza e nem se 
apresentar quebradiço. Característica organolépticas: aspecto: 
massa torrada sem recheio' - cor: própria' odor: próprio 'sabor: 
próprio - Textura: crocante/macia Validade: 	. 
mínima de 08 meses. Embalagens duplas de polletlieno.  de 400g, 
coro dadas de Identificação do produto, marca do fabricante, prazo 
deValidade, Peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVIS/VMS. Não permitido o uio de 
corantes (Resolução - CNNPA MT 12 de 
1938 

KG 20 5.80 11600 pETYAN 

7  BISCOITO INTEGRAL (DOCE): Obtido pela mistura de:farinha de 
trigo, Ingredientes integrais enriquecidos de ferro e'ácido fálico, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros Ingredientes, desde 
que permitidos pela legislação e mencionados. O blScolto deverá 
ser fabdcado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. 
Serão ... 	 .—.. 	.. 	. 
rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não.podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentarquebradiço. 
Características organoiépticas: -aspecto: massa torrada sem 
reçheio -cor: própria ,- odor: próprio 'sabor: próprIO: Textura: 
crocante/macia Validade: mínima de 08 meses. Embalagens duplas 
de polietileno de 400 g, com dados de Identificaçãoido produto, 
merca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido o uso de corantes (Resolução - CNNPA NR 12:de 1938). 

KG 20 640 12200 pETYAN 

6  EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - Produto à base de tomate 
wq% natural, concentrado, com consistência bem espessa, cor 
vermelho escuro, acondicionado em latas de 340g. Ojessificado 
commodrato (e não molho) de tomate. Teor de sódio Máximode 
1 nrrig em porção de 30g; O g de gorduras 	i 	, 	. 
totais e Og-de gorduras trens; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. 
Aprovado peia anvisa (marca testada como pura. 

UND 450 1,95 877,50 BONARE 

9  -FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, constando no mínimo 90% de grãos-na 
cor característica, variedade correspondente de tamanho e 
forrnatonaturals, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite 
de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecerido à Portaria 
161 de 24/07/87—M.A. Embalagem primária 
de,11qi em polletileno, transparente, incolor, termossoidado, 
contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade, de acordo corri' as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. A embalagem secundária 
deve ser fardo de termossoldado,  
resistente, suportando o transporte sem perder sua ntegddade. 
Prazo, minimo de validade de 6 meses. 

KG 200 9,30 1840,00 TOZZO 

10  IOGURTE, natural, pasteurizado, adoçado e com sabor de frutas 
divemas, com polpas de frutas, resfdado.0 produto deve 
apresentar teor de matéria gorda (g/100g) entre, no mínimo 5,9 e 
máximo 0,5; e teor deproternas lácteas (g/100g) de no mínimo 2,9. 
'Embalagem originai de fábrica em polletileno atóxiccr de 1Iitro, 
com Identificação do produto, Informação nutricional, prazo de 
validade, rotulagem de acordocom as Normas e ou Resolução 
vigentes da ANVISA.0 produto deve ser registrado no Ministério 
da Agricultura e \ ou Ministério da Saúde. 	 . 

L2.400 6,50 15600,00 GRAPIUNA 

11  LEIVE OE COCO, tradicional. Embalagem com 500 ou 200 MI, com 
dadotde identificação do droduto,marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
'ReêoiriOesvigentes da ANVISA/MS. Prazo de vent).* no mínimo 
A- 

1 110 3,00 33000 YUKA 

12 LEITE, produto de origem animal (vaca) desnatado em pá, 
Emdalagem odgInal de fábrica em polletileno atávico de 200aK 
com Identificação do produto, especificação dos ingredientes, 
informação nutdcional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso ilquido e rotulagem de acordo , 
coid as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA, p produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 

KG 15 38,50 577,50 680 LEITE 

C RAral DOS SA?,4,3'; ,,r,i 
Av. Uberlándia, 31 

• Cep 45651-314  



15 MACARRAO TIPO PARAFUSO. Massa alimentícia de sêmola com 

ovos. Enriquecida com ferro e ácido fálico. As massas ao serem 
poitas na água não deverão turvá-las antes da dicção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem de 
polletileno, em pacote de 500gr, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com 

as .Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo de validade de 

KG so 8,80 3960,03 D.BENTA 

14  MASSA PARA SOPA. Massa alimentícia de sêmola com ovos, 

endquecIda com ferro e ácido fálico. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com  rendimento mínimo apôs o 

cozimento de 2 vezes a mais do peso antes 
da cocção. Embalagem de polletileno, em pacote de 500gr, com 
dados da identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 

KG 390 12,60 4914,00 FORTALEZA 

ANVISA/M5. Prazo de validade de 12 meses 

• 



is MANTEIGA- Produto gordura láctea com sal de origem animal. 
Mantéiga obtida a partir do leite de vaca separada de outros de 
Seus componentes. Deve conter vitamina A, E, 1312, 62. Ser Isenta 
e gordura trans e outras substâncias que descaracterize o . 

produto. Embalagem com, no mínimo, 500g, 

contendo dados de identificação do produto, marca do abdcante, 
prazo de validade rránimo 30 dias e peso líquido. O produto:deverá 

ter registro no Ministério da Saúde e/ou AgricultUra. Deverá ser 
transp.ortádo em carros fechados refrigerados, edi embalagens e 
temperaturas corretas (1011c ou de acordo com àfabricante) e 

adequadas, respeitando'a características do produto. De modo que 
as embalagens não se apresentem estufadas ou alteradas. 

CO 590 41,00 24190,00 
. 
i  NATURAL pls VACA 

15  MILHO PARA MUNGUNZÁ, branco, devendo ser fabricadas a partir 

de matérias primas as é limpas Isentas de terra e 'parasitos, livre 
de umidade. Com  o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 

vezes.a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietlieno 
transparente original de fábrica, em pacote de 590g, com dados de 

identificação do produto, marca do fabricanta, pfázo de validade, 
peso liquido e de acordo com as Nomes e/ou ResolucEes vigentes 
da ANVISA/MS. 

. 	CO 250 9,30 2525,00 PULO . 

17  ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, liquido viscoso refinados  rico em 
vitamina E, obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico, fabricadas a partir de matérias primas:sãs e limpas. 
EMbalagem de 900 mi, em polletlleno tereftalado (PET), com 
dadosde Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido, e de acordo com as Nomeie/ou - 
Resoluçóes da ANVISA/NIS. Prazo mínimo 	- 
de validade de 6 meses . 

600 

13 EOLP4, de fruta, congelada, sabores variados. Embalagem de 01 
Kg, clani identificação' do priaduto,marca do fabriáante, pr:azá de 
validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluçiies vigentes da ANVISA. O produto 

deVerá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 	 • 

KG 2600 6,80 1761400 XAPURI 

19  QL¥1.10 MUSSARELA, fatiado, resfriado. Produto elaborado com 

leite de vaca integral, com aspecto de massa semidura, cor branco 
kteraeiliornogênea. Embalagem com identificaçãodo produto,' 

especifiCação dos Ingredientes, informação nutricional, marga do 
fabricante e Informações do mesmo, 	 . 
prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 	 . 

CO 100 45,50 4550,03 sol, 

20  SAL, refinado, Iodado, comgranulação uniforme e 'com cristais 
branCcis; com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 
doSagern de sais de lodo da no mínimo 10mg e Maxim', del5rng 

de lodp por quilo de acordo com a Legislação Federai Especifica. 
Embalagem em plástico de polletileno de 1kg, com Identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de alidade, peso liquido e de 
acordiscom as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro 

no Ministério da Agricultura. O produto a ser entregue não poderá 
ter validade inferior a 6 meses. 

KG 250 0,99 247,50 MIRAMAR 

21  VINAGRE de álcool -ou vinho, tipo macio, acidez 4,50, aspecto físico 
liquido, aspecto visual límpido é sem depósitos Erribalagerritoin 
500 ml, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. 

UNO 300 1,50 490,00 FIGUEIRA 

R$107.492,50 

nistrador 

01726 55P-Ba 

"078.215-91 

Glaudiono 

Sócio Ad 

RG 27 

Valor d . Proposta (Lento e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos:.  ) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estdtamente de acordo com as caracteisticas constante 

na Proposta de'Preçã deste Edital 

Declaramos eitar em dia com todas asobrigações trabathistas e previdenclarlas, conforme legislação vigente. 

o prato dá óficácih desta proposta e de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, 

3' da Lei cM Licitações. 

A eficácia suápansiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estende- 	ao 

prazo de çonvocacão previsto no artigo 64 43 da lei de Licitações. 

Ilhó us,08 de Outubro de 2021 



Modalidade 	Citaçâci I 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Número 
059/2021 

Nome Fantnslat BANIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

CNN: 34.428.276/0001-91 	 lInscdção Estadual: 028.759.702 
EnderetcosAY. UBERLÂNDIA, N2.37, MALHADO. 	 'Cidade: ILHÉUS 
Estado: BAHIA 	 CEP: 45.651-314 	Telefone: (73)9 9962-1323 	'Fax: -- 	 ________ _ 

E-mall: bahlanegoclos.los@outlook.com  

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS:LEGUMES, FRUTAS, BOLOS E POLPAS DE FRUTA - UNA 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO 	• UND QUANTIDDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL MARCA 

ABACAXI, especial, de primeira, apresentando grau de aturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
Miais e mecânicos oriundos de manuseio e transporté. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades,-parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 	- 

KG 760 6,20 4712,00 REGIONAL 

2  ABÓBORAJACARÉ, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
(anás; dencordo com a-Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 1.000 4,50 4500,00 REGIONAL 

AIPIM BRANCO, especial, de primeira, apresentando grau de .. 	. 	. 	. 	. 	 .. 	. 	. 	.. 	. 	. 
matyração tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a Conservação em condições adequadas para acOsSunto. Sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas en polpa deverão 
estar' intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitace 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 	- 	- 

KG 2000 5,50 11000200 	• • REGIONAL • 

.4  ALHO:de prinieira, aprésentando grau de matutáção talque lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e á 'conservação em 
condições adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e 	- 
mecânicos oriundos de Manuseio e transporte. Não apresentarem 
rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos COM ausência de sujidades, parasitas e larvas de acordo 
coma Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 150 25,50 3825DV REGIONAL 

5  BANANA DA PRATA, especial, de primeira, apresentando-grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipülação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas A e polpacleverão 
estar.  intactos e limpos Com ausência de sujidades, parasitas 'e 
larvas de acordo com ¡Resolução 12/78 da CNNPA .  .. 	• 

KG 1400 3,50 4900,00 

.... 	..._.. 	_ 	.. 

	

REGIONAL 	• 

6  BANANA DA TERRA, especial, de primeira, apreientandotrau de 
maturação tarque lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e:a conservação em condições adequadas para °consumo. Sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apreáentarem rachaduras ou cortes nas cascas e á polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades,parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.303 6,20 zoemo 

.. 	_..... 	.. 

• REGIONAL 

7  BATATA INGLESA, especial, de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para oconsumo„ Sem 
dsnonfisicos e mecânicos oriundos de manuseio S transporte. Não 
apresentarem rachadoras ou cortes nas cascas e n 'polpa (lêvedo 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
Inrv4, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 602 4,s0 2709,00 REGIONAL 

E?ácci:Dlic-Ii OS 



8  BETERRABA EXTRA, de primeira, apresentando grau de aturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 145 4,20 'REGIONAL 

9 BOLO DE MACAXEIRA: ótima qualidade, Integro proTduzido de forma 
artesanal em estabelecimentos certificados e utorizados pela' 
Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem 	. 
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em alimentos 
Industrializados, Embalagem deve ser em plástico transparente, 
lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, prazo de - 
validade e descrição de todos os Ingredientes utilizados.. 

CO 1.500 15,00 22500,00 REGIONAL 

10 BOLO DE MILHO: ótima qualidade, Integro produzido de forma 
artesanal em estabelecimentos certificados e autorizados pela 
Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem, 	• 
coniervántes, corantes e outros aditivos utilizados em alimentos 
Industrializados, Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com indicação do peso, data-de fabricação, 
prazo de validade e descrição de todos os ingredientes utilizados 

KG 1.500 REGIONAL  15,00 22500,00 

11 BOLO DE PUBA: ótima qualidade, íntegro produzido de forma 
artesanal em estabelecimentos certificados e autorizados-pela 
Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, 'sim 
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados arn alimentos 
industrializados. Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com Indicação do peso, data de fabricação, 
prazci de validade e descrição de todos os ingredientes utilizados. 

KG 1.500 REGIONAL  15,03 22500,00 

zz-- COLORAU (URUCUM) com aspecto de pó fino, produto natural 
constituído de matéria prima sã, limpa e especifico para culinária, 
com cheiro e sabor próprio. O produto deve estar acondicionado 
em embalagem plástica de SOE de modo a garantir o transporte e 
armazenamento. Sua validade não 
deVe ser inferior a 6 meses. 

KG 20 8,50 170,00 REGIONAL 

13 

COENTRO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportara 
manipulação, o transporte e a conservação em Condidõe's 
adequadas para o consumo. Sem danos 	. 	. 	. 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Coloração 

KG 100 3,00 300,00 REGIONAL 

14 COUVE,especial; de primeira, apresentando graude Maturação tal 
a lhe permita suportar a manipulação, o transpbrtee a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
fiaboat mecânicos °Bandos de manuseio e transporte. Cobrição 

KG 350 3,00 1050,00 REGSONAL 

15  CENOURA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suporiar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o ccinsuMo. Sem 'danos 
fisibos.e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apreSedtarem'rachaduras ou cortes nas cascas ia Polpa deverão 
estarintattos e limpos. Com  ausência de sujidader, parasitas é • 
larvas, de acordo com a Resolução 12/7E1 da CNNPA. 

KG 230 3,90 897,00 REGIONAL 

16 1 	 . 
CEBOLA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportara manipulação, o 
transdorte e a conaervação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos 
cria ndos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras 
Ou cortes nas cascas e a polpa 	 . 
deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, : 	. 
parasitas e larvas, de acordo com a 

KG 450 3,20 1440,00 REGIONAL 

17 CHUCHU EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal 
qui lhe permita suPortdr a manipulação, o transporte e a 
consenzação em condições adequadas para o consumo. Seni danos 
-físicos onecânicos oriundos de manuseio e transporte: Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 800 2640,00 REGIONAL 

18 -CRAVO DA ÍNDIA - Embalagem plástica contendo até 50 g do-
prodUto, apresentando a maioria dos cravos Integras sem sujidades. 
Apresentar validade superior a 3 (rês) meses a partir da data de 
',errou 

KG 15 30,00 450,00 REGIONAL 



e 

KG 110 3,80 418,00 REGIONAL 

KG 280 3,80 760,00 REGIONAL 

KG 1.800 6,50 11700,00 REGIONAL 

o LARANJA TIPO REM, de primeira, in natura, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transport 

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem 

danos físicos e mecánicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
amas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

LIMÃO ROSA Tipo comum com grau de maturação tal que lhes 

permita suportar transporte, manipulação e conservação a dequad 

ara consumo mediato e Imediato, tamanho médio, : 
apresentando cor, com polpa firme e intacta, [amanhe e coloração 
uniforme. Não apresentando manchas, machucaddrai, bolores, 

sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com 

acondicionamento em caixas plásticas devidamente hrgienizadas 

MAÇÃ VERMELHA, de primeira, in natura, apresentando grau de 

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transport 

e a conservação em condições adequadas para o consumo. Sem 

danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
amas, de acordo com a Resolução 12/7g da CNIVPA_ 

19 

20 



Coa Neto 

dor 

1726 551,  Ba 

35.078.215-91 

_Ciaudionor Ra 

Sócio 

RG 2 

22 MAMÃO TIPO FORMOSO, de primeira, In natura, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1050 3,70 3885,03 REGIONAL 

. 23  

. 

. 

MANGA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e 'a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de 

KG 250 3,80 950,00 REGIONAL 

24  

• 

• 

• 

MELANCIA, de primeira, in natura, apresentando anu de matUração 
tal que lhe permita suportara  
Manipulação, o trir‘OrtPe a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, de 

KG 1.090 2,10 2289,00 REGIONAL 

.)-25  PIMENTA-E COMINHO em-pá, produto natural constituído de 
matéria prima sã, limpa e especifico para culinária:O Produto deve 
estar acondicionado .em embalagem plástica contendo 50 gr de 
modo a garantir o transporte e armazenamento. Sua validade não 
deve ser inferior a 6 meses. 

KG is 30,00 450,00 REGIONAL 	' 

26 PIMENTÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem 
rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

- 	-- 	KG 130 5,80 754,00 REGIONAL 

27 REPOLHO BRANCO, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 150 - 4,50 675,00 REGIONAL 

28  tAPIOCA farinha, seca,-granulada. Embalagem depblietiténo em 
pacote de lifg com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso liquido é deadordOcoM aí 
NOrina e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo mínimo de 
Validade de quatrõ meies e data de fabricação 'CEBO-dias. 

KG 150 7,80 1170,00 REGIONAL 

. 	.. 	...... 	. 	_ 	_. 

29  TOMATE EXTRA, de Primeira, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transportee a 
consBrvadão em condições adequadas para o cdnitinf6. Sem danos 
físieba e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
a pMsentarem rachaduras ou cortes nas cascas e à polpa-deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG ... 510 4,55 2320,50 REGIONAL 

14140.133,SO 

Valor d Proposta (Cento e quarenta mil cento e trinta e trela reais e cinquenta cent vos ) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados fogo estritamente de acordo com as caractelsticas constante 

naproposta de Preço deste Edital 

Declaram& estar em dia com todas as obdgações trabalhistas 0 nnlvidenciárlas, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, 53' 

3°  da lei de Licitações. 

A encama suspensNa dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estende-se-f ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 §r da lei de Licitas.. , 

ilhéus,013 de Outubro de 2021 



flJ BAHIA 
NEGOCIOS 

Modalidade de Licitação 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Número 
059/2021 

Nome Fantasia: BANIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL El RELI 

CNN: 34.428.276/0001-97 Inscrição Estadual: 028.759.702 
Endereço: AV. UBERLÂNDIA, N2  37, MALHADO. Cidade: ILHÉUS 
Estado: BANIA CEP: 45.651-314 Telefone: (73) 9 9962-1323 Fax: -- 	 -- 
E-mail: bahlanegoclos.los@outlooktom  

LOTE 3 PAES UNA 
ItEm DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO QUANTIDDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL MARCA 

O
1  

• 
• 

PÃO FRANCÊS, tipo cacetinho, fabricado Com matéria prima de 
primeira qualidade, isento de matéria terrosa;parasitos, em 
perfeito estado. Unidade de 50g de acordo com as normas e ou 
Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos de polietileno, 
peso líquido de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 	 - 

KG 23.700 0$5 13035,00 PADARIA MODELO 

2  PÃO INTEGRAL, tipo cacetinho, fabricad6com farinha de trigo 
integral e farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fólico. 
Meteria primi&lirfineira qualidade, Tient-Sã matéria terrosa, 
perasitos, em perfeito estado de conservação. Unidade de 40g de 
acordo com as normas e ou Resolução da ANV1SA/MS; embalagem 
em sacos de polietileno, peso líquido de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

KG 450 0,95 427,50 PADARIA MODELO 

5  P,6,0, Tipo leite, fabricado a partir de Matéria nrima de primeira 
qõáliciade isenta de matérias terrosas, -parasites e entperfeito 
estado de conservação. Unidade de 50g de acordo com as normas e 
Ou Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos de polietileno, 
com dados de identificação do produto,..- - 	• 
marca do fabricante,.prazo de validade, Peso líquido de acordo 
corn a ResoluçãO 12/78 da CNNPA  

KG 21.750 0,55 . 11962,50 PADARIA MODELO 

1 R$25.425,00 
Valor da Proposta (Vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais ) 

Declaramot que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as caracteísticas constante 

na Proposta de Preço deste Edital 

Decliriniós estar em dia pm todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dlas, a partir da entrega do respectivo envelope, conf rme art. 64, §3* 

rcla Lei de Licitações. 

A eficácia Suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação esten e-se-á ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 §3° da lei de Licitações. 

Ilheus,08 de Outubro de 2021 

Claudionor 	 Santo Neto 

Sócio A 	nistrador 

RG 27:d1726 SSP-13a 

C 335.078.215-91 

à 



Claudlonor Rafae 

Sócio Ad 

RG 278 

CPF 

'13 BAHIA  
NEGOCIOS 

Modalidade de licitação 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Número 
059/2021 

Nome Fantasia: BAHIA NEGOCIOS 

Razão Sociali C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAI EIRELI 

CNN.: 34.428.276/0001.97 	 'Inscrição Estadual: 028.759.702 
Endereço: AV. UBERLÂNDIA, Ne 37; MALHADO. 	 'Cidade: ILHÉUS 

Estafo: GAMA 	 CEP: 45.651-314 	Telefone: (73) 99962-1323 	Fax: ------- ......... ------ 

&ruir: babiánegoclos.loseoutlook.com  

LOTE 4 CARNES E PROTEÍNAS UNA 
OeICBIÇÂO CO PRODUTO - 	• UNO - QUANTIODE PREGO MIL PREÇO TOTAL ' MARCA 

CARNE BOVINA, resfriada, de primeira para (bife). Embalagem de 1 
kg 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 
Minierio da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA 
n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / 

KG 300 42,90 ITACARNE  12870,00 

2  

i 

CARNE BOVINA, resfriada, de segunda (moída), sem osso. 
Embalagem de 1 kg em filme PVC 

transbarente ou saco plástico transparente, contendo identificação 
do pOduto, marca do fabricante, 
arará de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, 
DIRDAn.304 de 22/04/96 e.n.145 de 22/04/98, da ResoluçEa do 
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei 

KG 1.010 35,50 35855,00 ITACARNE 

, 	. 	. 	 . 
CARNE BOVINA, Ido sal' resfriada, de segunda, sem asso, - - • 
Eknbalagem de 1 kg.em filme PVC 	 ... 	. 	. 	.. 
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, 

' 	' 	- 	' 	- 	- 
prazo de vali dade, marc as e carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias do Ministério da Agricultura, 
DIPDA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, dá Ãesolução da . 
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei 
Münicipal / Vigilância Sanitária na 5504/99. 

DZ seo 41,50 22410,00 	". ITACARNE 	: 

o 

OVO tipo extra, classe A, branco. Com  casca limpa, Intacta-Isenta 
de umidade externa anormal, mofo 
ou cheiro desagradável, sem manchas, rachaduras ou defeitos. 
Sem danos físicos e mecânicos 
oriondos de manuseio e transporte. Embalagem contendo 12 	- 
unidades, com dados de identificação 

KG 590 6,90 4071,00 ovas et 

PEITO DE FRANGO, congelado, sem pele, com osso;de primeira 
qualidade.-Embalagem de 1 kg em 

filmeiPVC transparente ou saco plástico transparente, contenda 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazode validade, marcas e carimbos oficiálki de' . . 
acordo com as Portarias do Ministério da 

Agticúlturg, DIPOA n.3114 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98; da : 
ReSottição da ANVISA n.105de 19/05/99 e 

. — 

KG 1060 16,50 17490,00 MICO GALETO . 

R$92.696,00 
Valor d Prop sta ( Noventa e dols mil selcentos e noventa e sdis reais" 

Declaramá que os Produtds e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as caracteisticas constante 

na Pro ostal  de Preço deste Edital 	' 

Declaramos estar era dia com todas as obrigações trabalhistas !providenciarias, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficacladesta proposta 4 de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conformes 64, Er 

3' da Lei d¢.1.ICI  ÇieS. 	' 

A afica< a suopensIva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estende-se  

Prazo d convocação previsto no artigo 60 gr da lei de Licitações, 

Mie us,08 de Outubro de 2021 



of 
av,3U BAHIA 

NEGOCIOS 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0059/2021 

A Empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL— EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9. 

34.428.276/0001-97, estabelecida na Avenida Uberlândia, 37, Bairro Malhado interessada em 

participar deste Processo Licitatório, sob as penas da Lei, declara que inexiste impedimento 

legal contra esta empresa que impeça de licitar ou contratar com a administração Pública em 

qualquer de suas esferas. 

Ilhéus, 08 de outubro de 2021 

S'4.42C.276/00C1-97-11  
C RArla DOS SANTOS NETO COAMR041.-

Av. Uberlândia, 37 - Melhacla 
Leen 45651-334 	Il.HdUS-SA e  

Claudionor R 	Sa tos Neto 

RG 27 017 — SP Ba 

C '335.078.21S-1 

• 

C Rafael dos Santos Neto Comercial - Eireli 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 

Endereço: Avenida Uberlândia, 37 - Malhado - Ilhéus - Bahia CEP 45.651-314 
e-mail rafaneto@msn.com  



LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNIDAD 

E 
QTD MARCA 

VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL 

ARROZ LONGO FINO, tipo 2, subgrupo polido, classe longo fino, agulha. 
Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de mofo, de odores estranhos 
e de substâncias nocivas. Embalagem primária dei Kg em polietileno, transparente, 

incolor, termos soldado, contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses. 

KG 728 URBANO Ft$ 	8,45 R$ 	6.151,60 

2 

ARROZ INTEGRAL tipo'. Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de 
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem contendo 1 kg, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA /MS. Prazo de 
validade de 12 meses 

KG 31 TIO JOÃO 1$ 	7,90 R$ 	294,90 

3 

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais 
aromatizado artificialmente, sabor chocolate. Embalagem industrial de 200 ou 
400gr, em sacos plásticos atóxicos, instantâneo, com registro no MS, data de 

fabricação com prazo de validade e número de lote aparentes, constando no rótulo 
declaração ou certificação do tipo do produto. Não contêm glúten. O produto a ser 
entregue não poderá ter validade inferior a 6 meses, a partir da data de fabricação. 

KG 500 MARATÁ R$ 	6,99 R$ 	3.495,00 

4 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA ou MARIA, obtido pela mistura de farinha de trigo 
enriquedda de ferro e ácido fálico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros 

ingredientes, desde que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos 
malcozidos, queimados não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. Características organolépticas: - aspecto: massa torrada sem 
recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia 
Validade: mínima de 08 meses. Embalagens duplas de polietileno de 400 g, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido ouso de corantes (Resolução - CNNPA Na 12 de 1938). 

PCT 1.880 MARILAN 

. 

R$ 	8,40 -Ii$ 	15.792,00 

5 

4111 

BISCOITO INTEGRAL tipo CREAM CRACKER INTEGRAL obtido pela mistura de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de trigo integral amido 
de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes, desde 
que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matarias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, 

não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Característica organolepticas: aspecto: massa torrada sem recheio - cor. própria- 
odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia Validade: mínima de 08 
meses. Embalagens duplas de polietileno de 400g, com dados de identificação do 

prazo de validade, peso liquido e de acordo com as produto, marca do fabricante,
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes 

(Resolução - CNNPA Na. 12 de 1938). 

KG 20 MARILAN R$ 	8,35 R$ 	167,00 

6 

BISCOITO INTEGRAL (DOCE): Obtido pela mistura de farinha de trigo, ingredientes 
integrais enriquecidos de ferro e áddo fálico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e 

outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação e mendonados. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de 

matarias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. Características organolópticas: - aspecto: massa torrada 

sem recheio- cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia 
Validade: mínima de 08 meses. Embalagens duplas de polietileno de 400 g, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido o uso de corantes (Resolução - CNNPA Na 12 de 1938). 

KG 20 MARILAN R$ 	6,40 R$ 	128,00 

7 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - Produto a base detomate 100% natural, 
concentrado, com consistência bem espessa, cor vermelho escuro, acondicionado 

em latas de 340g. Classificado como extrato (e não molho) de tomate. Teor de sódio 
máximo de 130mg em porção de 30g; O g de gorduras totais e Og de gorduras trens; 

mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Aprovado pela anvisa (marca testada como 
mira 

UND 450 FUGINI R$ 	4,90 R$ 	2.205,00 

8 

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, constando no mínimo 90% de grãos na cor característica, 
variedade correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. 

Será permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à 
Portaria 161 de 24/07/87-. M.A. Embalagem primária de 1kg em polietileno, 

transparente, incolor, termossoldado, contendo dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as 

Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. A embalagem secundária deve 
ser fardo de termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua 

integridade. Prazo mínimo de validade de 6 meses. 

KG 200 KICALDO R$ 	10,00 R$ 	2.000,00 

AMBIENTAL 

CL AMBIENTAL 

 

Rua Almirante Barroso, s/n, Centro 
CNN: 36.674.941/0001-58 

PREGÃO N° 1 059/2021 
Fone: (73) 982264983 
Dados bancário: Banco do Brasil, A670-1, C/C:76.589-9 

  



9 

IOGURTE, natural, pasteurizado, adoçado e com sabor de frutas diversas, com 
polpas de frutas, resfriado. O produto deve apresentar teor de matéria gorda 

(g/100g) entre, no minimo 5,9e máximo 0,5; e teor de proteinas lácteas (g/100g) de 
no minimo 2,9. Embalagem original de fábrica em polietileno atóxico de 1 litro, com 
identificação do produto, informação nutricional, prazo de validade, rotulagem de 

acordo com as Normas e ou Resolução vigentes da ANVISA.0 produto deve ser 
registrado no Ministério da Agricultura e \ ou Ministério da Saúde. 

1 2.400 VIGOR R$ 	8,90 R$ 	21.360,00 

10 

LEITE DE COCO, tradicional. Embalagem com 500 ou 200 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade 

no minimo de 6 meses 
L 110 COPRA R$ 	7,45 R$ 	819,50 

11 

LEITE, produto de origem animal (vaca) desnatado em pó, Embalagem original de 
fábrica em polletileno atóxico de 200gr, com identificação do produto, especificação 

dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções vigentes da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

KG 15 PIRACANJUBA R$ 	7,38 R$ 	110,70 

12 

MACARRAO TIPO PARAFUSO. Massa alimenticia de sêmola com ovos. Enriquecida 
com ferro e ácido fólico. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las 

antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem de 
polietileno, em pacote de 50013r, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 
ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses. 

KG 450 RENATA R$ 	6,30 R$ 	2.835,00 

13 

• 

MASSA PARA SOPA. Massa alimentida de sêmola com ovos, enriquecida com ferro 
e ácido fálico. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da 

cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com  rendimento minimo após 
o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno, 
em pacote de 500gr, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 
Prazo de validade de 12 meses. 

KG 390 RENATA R$ 	9,00 R$ 	3.510,00 

14 

MANTEIGA- Produto gordura láctea com sal de origem animal. Manteiga obtida a 
partir do leite de vaca separada de outros de seus componentes. Deve conter 
vitamina A, E,1312,1(2. Ser Isenta de gordura trans e outras substâncias que 

descaracterize o produto. Embalagem com, no mínimo, 500g, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade minimo 30 dias e 

peso liquido. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 
Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em 

embalagens e temperaturas corretas (102c ou de acordo com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a caracteristicas do produto. De modo que as embalagens 

não se apresentem estufadas ou alteradas. 

KG 590 DA VACA R$ 	30,00 R$ 	17.700,00 

15 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, branco, devendo ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos, livre de umidade. Com  o 

rendimento minimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 
Embalagem de polietileno transparente original de fábrica, em pacote de 500g, com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

KG 250 DUBOM R$ 	6,80 R$ 	1.700,00 

16 

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOM, liquido viscoso refinado, rico em vitamina E, obtido do 
grão de soja que sofreu processo tecnológico, fabricadas a partir de matérias primas 
sãs e limpas. Embalagem de 900 ml, em polietileno tereftalado (PET), com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo mínimo de validade 

de 6 meses. 

1T 680 VILA VELHA R$ 	12,00 R$ 	8.160,00 

O 
17 

POLPA, de fruta, congelada, sabores variados. Embalagem de 01 Kg, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes 

da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Mi 	- tê • 	d 	g 	'ri 	• 

KG 2.600 GUTTI R$ 	13,00 R$ 	33.800,00 

18 

QUEIJO MUSSAREIA, fatiado, resfriado. Produto elaborado com leite de vaca 
integral, com aspecto de massa semidura, cor branco creme homogênea. 
Embalagem com identificação do produto, especificação dos ingredientes, 

informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. O produto deverá 

ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 100 TIROLEZ R$ 	35,00 R$ 	3.500,00 



` 

19 

SAL, refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no 
mínimo de 98,5% de doreto r4e sódio e com dosagem de sais de iodo de no min imo 

10mg e máximo de 1.5mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal 
KG FINO SAL R$ 	3,00 Ft$ 	750,00 identificação do Especifica. Em 	 com 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e 
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no Ministério da 	ura. O 

produto a ser entregue não poderá ter validade inf 

20 

VINAGRE de álcool ou vinho, tipo macio, acidez 4 	cio fisico liquido, aspecto 
visual límpido e sem depósitos Embalagem 	00 ml, com dados de identificação 

---- - 
do produto, marca do fabricante 	 e de acordo com as Normas 

/ou Rpçol,,c8p5 viaentes ria AnvisaiMç  

UNO 300 MINHOTO R$ 	5,00 R$ 	1.500,00 

ABACAXI, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 760 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 	7,00 R$ 	5320,00 

2 

ABÓBORA JACARÉ, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.000 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_., 
rra 	4,80 R$ 	4.800,00 

3 

AIPIM BRANCO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 2.000 
COMERCIAL 

MASCARENHAS rta-- 	%80 RS 	13.600,00 

• 

ALHO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

17/7R da CNNPA 

KG 150 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 	25)04:1  R$ 	
3/50,00 

5 

BANANA DA PRATA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.400  
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_ 12.600 00 

6 

BANANA DA TERRA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.300 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
Ft5 	12,00 R$ 	15.60000 

7 

BATATA INGLESA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 602 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 	9,80 R$ 	5.899,60 

48 

BETERRABA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

145 KG R$ 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
6,80 R$ 	986,00 

9 

BOLO DE MACAXEIRA: ótima qualidade, Integro produzido de forma artesanal em 
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de 

insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em 
alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, lacrada, 
com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de todos 

os ingredientes utilizados. 

KG 1.500 BOLO FOFINHO R$ 	23,00 R$ 	34,500,00 

10 

BOLO DE MILHO: Otima qualidade, Integro produzido de forma artesanal em 
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de 

insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em 
alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, lacrada, 
com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de todos 

na iam-adiantes mit-Hindi-ia 

KG 1,500 BOLO FOFINHO R$ 	23,00 R$ 	34.500,00 

11 

BOLO DE PUBA: Ótima qualidade, integro produzido de forma artesanal em 
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de 

insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em 
alimentos Industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, lacrada, 
com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de todos 

os ingredientes utilizados. 

KG 1.500 BOLO FOFINHO R$ 	23,00 R$ 	34,500,00 

12 

COLORAU (URUCUM) com aspecto de pó fino, produto natural constituído de 
matéria prima sã, limpa e especifico para culinária, com cheiro e sabor próprio. O 

produto deve estar acondicionado eis embalagem plástica de 50g de modo a 
garantir o transporte e armazenamento. Sua validade não deve ser inferior a 6 

MIX.5 

KG 20 
COMERCIAL 

MASCARENHAS RS 	4,00 R$ 	80,00 

13 

COENTRO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transoorte Colorarão verde 

KG 100 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_ 
K) 	4,80 RS 	48400 



IR  . 

COUVE, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipplação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
Coloracão verde 

KG 350 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
Rs  

6,00 R$ 2.1110,00 

15 

CENOURA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 

limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

KG 230 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
RS-  - 7,90 R$ 1.817,00 

16 

CEBOLA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, Não co 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 

limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 
1217R da flUNPA 

KG 450 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 5,90 R$ 2.655,00 

17 

CHUCHU EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar Intactos e 

limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

KG 800 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_., 
ji> 6,80 R$ 5.440,00 

18 

CRAVO DA ÍNDIA - Embalagem plástica contendo até 50 g do produto, apresentando 
a maioria dos cravos íntegros sem sujidades. Apresentar validade superior a 3 (rês) 

nleSeS a partir da data de entrega, 

l(G 15 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 5,90 R$ 88,50 

19 

LARANJA TIPO PÊRA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de co 
manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 

polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, 

de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 110 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 6,20 R$ 682,00 

• 

20 

UMÃO ROSA Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e 

imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e intacta, tamanho e 

coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, 
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 

umidade externa anormal e resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com 
acondicionamento em cartas plásticas devidamente higienizadas. 

K G 200 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 

„, 
K.3 7,80 R$ 1.560,00 

21 

MAÇÃ VERMELHA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sern danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 

estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.800 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 8,90 R$ 16.020,00 

22 

MAMÃO TIPO FORMOSO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de co 
manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 

polpa deverão estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.050 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
,.., 
tU 7,80 R$ 8.190,00 

23 

MANGA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 

limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 
da CNNPA. 

KG 250 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
rb" 7,85 R$ 1.962,50 

24 

O 12/78 

MELANCIA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 

KG 1.090 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_. 
k.) 680 7412,00 

estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

25 

PIMENTA E COMINHO em pó, produto natural constituldo de matéria prima sã, 
limpa e especifico para culinária. O produto deve estar acondicionado em 

embalagem plástica contendo 50 gr de modo a garantir o transporte e 
armazenamento Sua validade não deve ser inferior a 6 meses 

KG 15 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_., 
116 7,00 8$ 105,00 

26 

PIMENTÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Sem danos }bicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausênda de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 130 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 8,00 R$ 1.040,00 

27 

REPOLHO BRANCO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 

estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 150 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
__ 
R6 7A0 8$ 1.110,00 

28 

TAPIOCA farinha, seca, granulada. Embalagem de polietileno em pacote de lkg com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Norma e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo 

mínimo de validade de quatro meses e data de fabricação até 30 dias. 

KG 150 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
Ft$ 14,00 R$ 2.100,00 



• i  
TOMATE EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 

suportar a manipulação, o trapsporte e a conservação em condições adequadas para 

t • 29 
o consumo. Sem danos lisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausênda de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

KG 510 
COMERCIAL 

MASCARENHAS RS- 10,00 R$ 	5.100,00 

12/78 da CNNPA. 

VALOR DA CESTA X TOTAL DE CESTAS SOUCITADAS R$ 	349.926,30 

VALOR POR EXTENSO 	 ezentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta centav 

Declaramos, que em nosso preço estão incluirias todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega dos produtos, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou 
não, encargos da legislação social trabalhista, prevIdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para 
atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega parcial e ou total dos materiais, sem que nos caiba, em qualquer caso, 
direito regressivo em relação ao Município. 

Declaramos igualmente, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos materiais a serem entregues; 
b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta; clEstamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles 

concordamos plenamente; 
d)Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato/Ata dentro do prazo estabelecido, contada da data de notificação do MunIcIplo de CoaracI/RA, 
bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mlnlma de 60 (sessenta) dias. 

ITENS COMO SOLICITADOS NO TR 
PRAZO DE VAUDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM TR 
GARANTIA DE ACORDO COM TR 

Itabuna, 08/10/2021 • CL AMBIENTA F  GENHARIA 

CNPJ: 36.6 941/0001-58 

C. SOUZA SANTIJS - ME 
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CL AMBIENTAL 
Rua Almirante Barroso, s/n, Centro 

CNP1: 36.674.941/0001-58 

PREGÃO N°  059/2021 
Fone: (73)98226-4983 

Dados bane: Banco do Brasil, AG70-1, C/C:76.589-9 

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, acidez máxima 0,7% (em 
ácido oléico), acondicionado em embalagem de vidro ou 

enlatado, contendo 500 mi, com identificação na 
embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, 

peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade 
mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega. O 
produto deve estar de acordo com as normas da Vigilância 

Sanitária quanto à produção, embalagem, rotulagem e 
informação nutrIcional, e de acordo com as normas do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento — 

MAPA. 

KG 760 COONEIRO R$ 	30,00 R$ 	22.800,00 

2 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO de Stévia ou Xilitou. Isento 
de edulcorante artificial ciciamato de sódio ou sacarina. 
Não contendo quantidade significativa de carboidratos, 
proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gordura 
trans, fibra alimentar, sódio e glúten. O produto deverá 
estar em conformidade com as normas e/ou legislação 

vigente da ANVISA/MS. Rotulagem contendo no mínimo, 
nome do fabricante e do produto, CNN do fabricante, 
número do lote, data de fabricação e data ou prazo de 

validade em frasco 100 ou 200 ml. 

KG 1.000 

• 

MAGRO R$ 	12,00 R$ 	1000,00 

3 

BISCOITO SEM SAL—ÁGUA. Obtido pela mistura de farinha 
de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, amido de 

milho, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros 
ingredientes, desde que permitidos pela legislação e 

mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de sal refinado, 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, 

queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e 
nem se apresentar quebradiço. Características 

organolépticas: aspecto: massa torrada sem recheio - cor: 
própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: 

crocante/macia Validade: mínima de 08 meses. Embalagens 
duplas de polietlleno de 400g, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções 
vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes 

IResolucão - CNNPA NP 12 de 19381 

KG 2.000 LIAN E R$ 	7,40 

S 

R$ 	14.800,00 



1,A.P5x  

4 

BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER SEM LACTOSE. 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fálico, água, gordura vegetal hidrogenada zerotrans, açúcar 

invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fibra, 
fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de 

sódio, bicarbonato de amônia e pirofosfato ácido de sódio), 
proteinase, metabissulfito de sódio. Sem colesterol, sem 
lactose e sem proteína do leite. Isento de produtos de 
origem animal. Contém glúten. Alérgicos: contém trigo. 
Pode conter derivados de cevada, aveia, soja e centeio. 
Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxicos 

hermeticamente vedados com 400g e embalados em caixa 
de papelão limpa, integra e resistente, com procedência, 
registro e informação nutricional no rótulo. O produto 

deverá apresentar validade mínima de 120 dias a partir da 
data de entrega na unidade requisitante, de acordo com as 

Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da saúde. 

KG 150 LIANE R$ 	8,00 R$ 	1.200,00 

5 KG 1.400 AMINNA R$ 	10,20 R$ 	14.280,00 

BISCOITO SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM 
LEITE DE VACA SABOR COCO, CACAU —TIPO COOKIE - 
Farinha de arroz refinada, fécula de mandioca, açúcar 

demerara, amido de milho, açúcar mascavo, gordura de 
palma, farinha de coco, quinoa em grão, linhaça em grão, 

agente de corpo polidextrose, fermento químico 
bicarbonato de amônio e sódio, aroma idéntico ao natural 
de coco, estabilizante lecitina de soja e emulsificante goma 

xantana. Pacote com 120g, validade 6 meses de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O 

produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da saúde. 

6 

BISCOITO TIPO COOKIES SEM LEITE DE VACA, SEM OVOS-
Biscoito tipo cookies, contendo: farinha de trigo especial 

enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de trigo, óleo 
de milho, óleo de soja, fécula de mandioca, coco ralado, 

farinha de arroz, sal comum moído e iodado, edulcorante 
natural maltitol, estabilizante polidextrose, emulsificante 
fermentos químicos, aromatizantes, antioxidante lecitina 
de soja, acidulante ácido cítrico e edulcorante artificial 

sucralose. Embalagem de 120g a 150g. 

KG 1.300 VITAO R$ 	11,20 R$ 	14.560,00 

7 

BISCOITO TIPO COOKIES INTEGRAIS DIET - Biscoito tipo 
cookies integrais diet, contendo: farinha de trigo especial 

enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de trigo 
integral, óleo de milho, óleo de soja, fécula de mandioca, 

coco ralado, farinha de arroz, clara de ovo, sal comum 
moído e iodado, edulcorante natural maltitol, estabilizante 

polidextrose, emulsificante fermentos químicos, 
aromatizantes, antioxidante lecitina de soja, acidulante 

ácido cítrico e edulcorante artificial sucralose. Embalagem 
de 120g a 150g. 

KG 602 VITAO R$ 	12,20 R$ 	7.344,40 

P •••• 
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8 

CACAU Pó- CACAU puro concentrado sem adição de açúcar 
e outras misturas. Não possui leite e seus derivados em sua 
composição. Não contem traços de ovos. Isento de todos os 

alergênicos citados na RDC 26/2015: leite de vaca, soja, 
ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, 
amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, 

castanha de caju, castanha do para, pinoli, pecã e látex 
natural, sem corante e gordura trans. Contendo 200g de 
peso liquido por caixa. Acondicionado em embalagem 

plástica e reembalado em caixa de papel vedada, deverá 
conter externamente os dados de identificação e 

procedência, informação nutricional, número do lote, data 
de validade, quantidade do produto e número do registro. 
O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses 

a partir da data de entrega na unidade requisitante de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da saúde. 

KG 145 NESTLE R$ 	18,00 R$ 	2.610,00 

9 

CAFÉ, SEM GLÚTEN em pó torrado, moído tradicional, 
Integral. Embalagem de 250gr, com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA e de acordo com as 

Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Selo de 

pureza ABIC. Isento de todos os alergênicos citados na RDC 
26/2015: leite de vaca, soja, ovos, trigo, glúten, aveia, 
malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, 

amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de caju, 
castanha do para, pinoli, pecã e látex natural, sem corante 

e gordura trans. 

KG 1.500 FORT R$ 	14,20 R$ 	21.300,00 

10 

CHOCOLATE EM Pó SOLÚVEL, Peso liquido 500g. 
Composição Minima: Açúcar e cacau em pá. O produto 
deve ser obtido de matéria-prima sã e limpo, isento de 

matéria terrosa, de parasitas, detritos animais, cascas de 
sementes de cacau e outros detritos vegetais. Deverá ser 
solúvel em líquidos quentes e frios e ter indicação para o 

preparo de bebidas. Isento de todos os alergênicos citados 
na RDC 26/2015: leite de vaca, soja, ovos, trigo, glúten, 

aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, 
amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de caju, 
castanha do para, pinoli, pecá' e látex natural, sem corante 
e gordura trans.Embalagem primaria saco de polietileno 

leitoso, atóxico, hermeticamente fechado por 
termossoldagem na vertical e horizontal com 02 kg e 
embalada em caixa de papelão, devidamente fechada 

contendo 02 kg. Apresentar validade mínima de 6 meses e 
fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da saúde. 

KG 1.500 
DONA 

JURA 
R$ 	15,20 1t$ 	22.800,00 

11 

CREME VEGETAL com sal, emulsão de água e óleos 
vegetais. Isento de todos os alergênicos citados na RDC 

26/2015: leite de vaca e seus derivados, soja, ovos, trigo, 
glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, 
avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de 

caju, castanha do para, pinoli, pecã e látex natural, sem 
carente e gordura trens. Informação nutricional, zero 

gordura Trans, embalagem de 250 ou 500 gramas com 
rótulo e prazo de validade na embalagem de acordo com as 

Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 

Ministério da saúde. 

KG 1.500 CREMOSY R$ 	16,20 R$ 	24.300,00 

À 
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12 

CREME DE ARROZ ou ARROZINA, tipo de farináceo, amido 
de arroz. Produto utilizado em preparações como mingau e 
para celíacos. Isento de todos os alergênicos citados na RDC 
26/2015: leite de vaca e seus derivados, proteína do leite, 

ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, 
amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, 

castanha de caju, castanha do pará, pinoll, pecã e látex 
natural, sem corante e gordura trans. Não contém 

Glúten.Embalagens de 500g e com validade superiora 4 
meses a partir da data de entrega do produto de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. O 

produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da saúde. Não conter glúten. 

KG 20 YOKI R$ 	17,20 R$ 	344,00 

13 

FARINHA DE ARROZ BRANCO, tipo especial, de primeira 
qualidade, fina, seca, ligeiramente torrada e peneirada. De 
sabor neutro, indicada para celíacos. Isento de todos os 
alergênicos citados na RDC 26/2015: leite de vaca e seus 
derivados, proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, 
malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, 

amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de caju, 
castanha do para, pinoll, peca e látex natural, sem corante 

e gordura trans. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. 
Validade mínima de 7 meses contados a partir da data de 

entrega, acondicionados em embalagem de plástico de 1 Kg 
e atóxico de acordo com as Normas e/ou Resoluções 
vigente da ANVISA. O produto deverá ter registro no 

Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde. Não 
conter glúten. 

KG 100 TIO JOÃO R$ 	18,20 R$ 	1.820,00 

14 

LEITE EM Pó sem lactose, produto de origem vegetal, 
maltodextrina, óleos vegetais (Palma, Canola, Coco, 

Girassol), Mortierella alpina, caseinato, citrato de sódio, 
citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio, 

Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, 
carbonato de cálcio, óleo de peixe, cisteina, cloreto de 
colina, vitamina C, taurina, triptofano, inositol, sulfato 
ferroso, vitamina E, sulfato de zinco, urldina, citidina, 

carnitina, adenosina, inosina, niacina, dpantotenato de 
cálcio, guanosina, biotina, vitamina A, sulfato de cobre, 

ácido fálico, sulfato de manganês, Vitamina B2, Vitamina 
1312, Vitamina B1, Vitamina D, Vitamina 86; iodeto de 
potássio, vitamina K, selenito de sódio, emulsificante 

lecitina de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem original 
de fábrica em polietileno atóxico de 200g ou 400g com 

identificação do produto, especificação dos ingredientes, 
informação nutricional, marca do fabricante e informações 
do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de 

acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

KG 350 ITAMBÉ R$ 	19,20 R$ 	6.720,00 



• 

LEITE EM Pó DE ORIGEM VEGETAL —Produto sem leite de 
vaca, sem lactose sabor coco, banana, soja, sem glúten a 
base de proteína isolada de soja. É fonte de proteínas e 
cálcio, além de vitaminas e minerais. Contém: Proteína 

isolada de soja (proteína de soja, óleo de palma, xarope de 
milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato 

de potássio dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido 
ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, iodeto de 

potássio; pantotenato de cálcio, vitamina 82, vitamina A, 
niacinamida, 96, mononitrato de tiamina, iodeto de 
potássio, vitamina 89, vitamina D3, vitamina 812; 

15 

Emulsificantes: lecitina, mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos; aromatizante e corante natural betacaroteno), 

maltodextrina, açúcar, banana desidratada em pó, 
vitaminas e minerais (sulfato ferroso, sulfato de cobre, 

colina, vitamina 89 e biotina), aroma natural de banana, 
aroma idêntico ao natural de leite e edulcorante sucralose. 

KG 230 SupraSoy R$ 	20,20 R$ 	4.646,00 

Isento de todos os alergênicos citados na RDC 26/2015: 
leite de vaca e seus derivados, proteína do leite, ovos, trigo, 
glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, 
avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, castanha de 

caju, castanha do pará, pinoli, pecâ e látex natural, sem 
corante e gordura trans.Embalagem original de fábrica em 
polietileno atóxico de 200g ou 400g com identificação do 

produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com 
as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto 

deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da saúde. 

LÍQUIDO LACTÉO - Iogurte Integral sem Lactose e/ou 0% 
lactose, resfriado com polpa de morango, coco, abacaxi ou 
frutas vermelhas para dietas com restrição de lactose, rico 
em nutrientes. Isento de todos os alergênicos citados na 

RDC 26/2015: leite sem lactose e seus derivados, soja, ovos, 
trigo, glúten, aveia, malte, cevada, crustáceos, peixes, 

amendoim, avelã, amêndoa, macadâmia, pistaches, nozes, 
castanha de caju, castanha do para, pinoli, pecã e látex 

16 natural, sem corante e gordura trans. Deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 

informação nutricional, número de lote, data de validade 
mínima de 2 meses da data da entrega, quantidade do 

produto, número do registro no Ministério da 

KG 450 SupraSoy R$ 	21,20 R$ 	9.540,00 

Agricultura/5IF/DIPOA e carimbo de inspeção. Embalagem 
de 180g a 850g gramas. Produto deverá estar resfriado no 

momento da entrega de acordo com as Normas e/ou 
Resolução vigente da ANVISA. 
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LÍQUIDO VEGETAL - Iogurte Vegetal a Base de Coco, Arroz, 
Amêndoa, Soja. Alimento sabor iogurte, com polpa de 

morango, coco, abacaxi ou frutas vermelhas para dietas 
com restrição à Alergia a Proteína do leite de Vaca-APLV, 
Intolerância à lactose, rico em nutrientes, 100% vegetal, 

sem lactose e sem colesterol. Isento de todos os alergênicos 
citados na RDC 26/2015: leite de vaca e seus derivados, 

proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, malte, cevada, 
crustáceos, peixes, amendoim, avelã, amêndoa, 

macadámia, pistaches, nozes, castanha de caju, castanha 
do para, pinoli, peca e látex natural, sem corante e gordura 
trans.Não contem glúten. Deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informação 
nutricional, número de lote, data de validade mínima de 2 

meses da data da entrega, quantidade do produto, número 
do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção. Embalagem de 180g a 850g. Produto 
deverá estar resfriado no momento da entrega de acordo 

com as Normas e/ou Resolução vigente da ANVISA. 

KG 800 
Almond 

Breeze 
R$ 22,20 R$ 17.760,00 

/ 

18 

MACARRÃO SEMOLADO, TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS. 
Massa alimentícia sêmola de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fálico, corantes naturais, urucum e cúrcuma. Isenta 

de ovos na sua composição. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Embalagem primária de 

saco plástico de polietileno transparente, atóxico, 
resistente e inviolável e hermeticamente vedado. 

Embalagem secundária em fardos, em sacos resistentes que 
garantam a integridade do produto até o momento do 

consumo. Peso liquido de 500g,com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 

Prazo de validade de 12 meses. 

KG 15 DIANA R$ 23,20 R$ 348,00 

19 

MACARRÃO DE ARROZ, sem glúten e sem ovos. 
Características Técnicas: Massa alimentícia de arroz, tipo 

espaguete. Produto 100% natural. Isento de todos os 
alergênicos citados na RDC 26/2015: leite de vaca e seus 
derivados, proteína do leite, ovos, trigo, glúten, aveia, 
malte, cevada, crustáceos, peixes, amendoim, avelã, 

amêndoa, macadámia, pistaches, nozes, castanha de caju, 
castanha do pará, pinoli, peca e látex natural, sem corante, 
conservantes e gordura trans. As massas ao serem postas 

na água não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem: 
Pacote atoxico, incolor, transparente, termosoldado, 

resistente, com capacidade para 500g. Contendo todas as 
informações segundo a legislação vigente. Ingredientes: 

farinha de arroz, urucum e água. Prazo de Validade: Mínimo 
de 06 meses; Data de Fabricação: Máximo de 30 dias de 

acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. 
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 

e/ou Ministério da saúde. 

KG 110 URBANO R$ 15,00 R$ 1.650,00 

20 

PÃO SEM GLÚTEN, sem ovos, sem leite de vaca, sem 
manteiga. Ingredientes: Farinha de arroz, fécula de 

mandioca, farinha de soja, amido de milho, açúcar cristal, 
óleo de arroz, fermento biológico, sal, estabilizante INS 415 
e conservante INS 282. Peso líquido: 300g a 450g de acordo 
com as normas e ou Resolução da ANVISA/MS, embalagem 

em sacos de polietileno, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
liquido de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 200 JASMINE R$ 16,00 R$ 3.200,00 

/11L 
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SEQUILHOS- Sabor variado- Fécula de mandioca, açúcar 

mascavo, clara de ovo pasteurizada, óleo de canola, ameixa 
seca, agentes de crescimento (pirofosfato ácido de sódio, 
fécula de mandioca ou amido de milho e bicaboranto de 
sódio), fibra de beterraba, estabilizante lecitina de soja e 

VALE 
21 espessastes goma guar e goma xantana. Sem traços de leite 

e linhaça. Não contém glúten e não contém corantes 
artificiais. Pacote com 120g A150g validade 6 meses de 

acordo com as Normas e/ou Resoluções vigente da ANVISA. 

KG 1.800 
DOURO 

R$ 	17,00 R$ 	30.600,00 

O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da saúde. 

VALOR DA CESTA X TOTAL DE CESTAS SOLICITADAS R$ 	234.622,40 

VALOR POR EXTENSO nentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta centav 

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega dos produtos, inclusive as despesas com 
mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem 
como todos os custos necessários para 
atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega parcial e ou total dos materiais, sem que nos 
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município. 

40 
Declaramos igualmente, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos materiais a serem entregues; 
b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta; c)Estamos cientes dos critérios de pagamento 
especificados no edital, com eles concordamos plenamente; 
d)Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato/Ata dentro do prazo estabelecido, contada da data de notificação do 
Município de Coaraci/BA, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

ITENS COMO SOLICITADOS NO TR 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM TR 

GARANTIA DE ACORDO COM TR 

Itabuna, 08/10/2021 
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CL AMBIENTAL 
Rua Almirante Barroso, s/n, Centro 

CNN: 36.674.941/0001-58 
PREGÃO N°  059/2021 

Fone: (73) 98226-4983 
Dados bano Banco do Brasil, AG70-1, C/C:76.589-9 

LOTE 03 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1 

PÃO FRANCÊS, tipo cacetinho, fabricado com 
matéria prima de primeira qualidade, isento de 
matéria terrosa, parasitos, em perfeito estado. 
Unidade de 50g de acordo com as normas e ou 

Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos 
de polietileno, peso liquido de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 23.700 
PADARIA 
PAULISTA  

R$ 	18,00 R$ 	426.600,00 

2 

PÃO INTEGRAL tipo cacetinho, fabricado com 
farinha de trigo integral e farinha de trigo 

enriquecida em ferro e ácido fOlico. Matéria prima 
de primeira qualidade. Isento de matéria terrosa, 

parasitos, em perfeito estado de conservação. 
Unidade de 40g de acordo com as normas e ou 

Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos 
de polletIleno, peso liquido de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 450 
PADARIA 
PAULISTA 

R$ 	18,00 R$ 	8.100,00 

3 

PÃO, Tipo leite, fabricado a partir de matéria 
prima de primeira qualidade isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Unidade de 50g de acordo com as 

normas e ou Resolução da ANVISA/MS, 
embalagem em sacos de polietIleno, com dados 

de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso liquido de acordo com a 

Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 21.750 
PADARIA 
PAUUSTA  

R$ 	18,00 R$ 	391.500,00 

VALOR DA CESTA X TOTAL DE CESTAS SOLICITADAS R$ 	826.200,00 
VALOR POR EXTENSO 	 oitocentos e vinte e seis mil e duzentos reais 

Declaramos, que em nosso preço estão incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega dos produtos, inclusive 
as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunatica do 
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, 
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para 
atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega parcial e ou total dos 
materiais, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município. 
Declaramos igualmente, que: 
a; temos pleno conneamento aos materiais a serem entregues; 
b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta; c)Estamos cientes dos critérios de 
pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente; 
(110bn:ramo-nos. ainda caso nos saia adindirado n oblato a assinar o contrato/Ata chanfro do nrato astabelpridn. contada da 
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ITENS COMO SOLICITADOS NO TR 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM TR 
GARANTIA DE ACORDO COM TR 

Itabuna, 08/10/2021 



CL AMBIENTAL 
Rua Almirante Barroso, s/n, Centro 

CNPJ: 36.674.941/0001-58 

PREGÃO N° 1 059/2021 
Fone: (73) 98226-4983 

Dados bancários: Banco do Brasil, AG70-1, C/C:76.589-9 

LOTE 04 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD MARCA 
VALOR 

UNITÁRI O 
TOTAL 

CARNE BOVINA, resfriada, de primeira para (bife). 
Embalagem de 1 kg 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 Ministédo da 
Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, 

da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da lei 
Municipal / Vigilância Sanitário ns 5504/99. 

KG 300 FRISO 1 ft$ 	75,90 R$ 	22.770,00 

CARNE BOVINA, resfriada, de segunda (molda), sem osso. 
Embalagem de 1 kg 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.105 de 19/05/99 e da Lei 
Municipal /Vigilância Sanitária na 5504/99. 

KG 1.010 FRISO H R$ 	75,90 R$ 	76.659,00 

3 

CARNE BOVINA, (do sol) resfriada, de segunda, sem osso. 
Embalagem dei kg 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.105 de 19/05/99 e da Lei 
Municipal / Vigilância Sanitária ns 5504/99. 

KG 540 FRISO I R$ 	75,90 R$ 	40.986,00 

4 

OVO tipo extra, classe A, branco. Com  casca limpa, intacta, 
isenta de umidade externa anormal, mofo ou cheiro 

desagradável, sem manchas, rachaduras ou defeitos. Sem 
danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte. Embalagem contendo 12 unidades, com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

validade de acordo com Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS ou Ministério da Agricultura. 

KG 590 
MANTIQUEI 

RA 
R$ 	15,03 R$ 	8.850,00 

5 

Pkil V UI 1-11ANtzU, Congelado, sem peie, com OSSO, de 
primeira qualidade. Embalagem de 1 kg 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.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal (Vigilância Sanitária 

e° "4,4  /00  

KG 1.060 NATURAVES R$ 	35,00 R$ 	37.100,00  

VALOR DA CESTA X TOTAL DE CESTAS SOLICITADAS R$ 	186.365,00 
VALOR POR EXTENSO cento e oitenta e ela mil, trezentos e sessent e cinco reais 

Declaramos, que em nosso preço estão incluidos todos os custos diretos e indiretos para pe e entrega dos produtos, Inclusive as despesas com 
mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da Info rtunistica do trabalho e responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem 
como todos os custos necessários para 
atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega parcial e ou total dos materiais, sem que nos 
caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Municiai°. 
Declaramos Igualmente, que: 
a? iemos pleno connebmento cios rnatenais a serem entregues; 
b) Recebemos do Municipio todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta; c)Estamos cientes dos critérios de pagamento 
especificados no edital, cem eles concordamos plenamente; 
d)Obdgamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato/Ata dentro do prazo estabelecido, contada da data de notificação do 
MunitinIn de CnararitRA hem rnmn ~mim a lesdas as mndirars orneias a sua atelnahira sal, nana das sanriies cabíveis. 

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

TENS COMO SOLICITADOS NO TR 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM TR 
GARANTIA DE ACORDO COM TR 

Itabuna, 08/10/2021 
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CL AMBIENTAL GENHAR1A 

CNPJ: 36.674.941/0001-58 



Itabuna, 07/10/2021 

Mit 
CL AMBIENTAL ENGENHARIA 

CNPJ: 36.674.941/0001-58 

Ç.) 
CL AMBIENTAL ENGENHARIA 

Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA 
CN Pi :36.674.941/0001-58 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

Pregão n°059/2021 

CL AMBIENTAL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ/MF sob n°36.674.941/000l-58, com 
sede, Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA, declara para fins de habilitação 
no processo em referência que: 

• 
a) inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória; 

b) não se encontra declarada inidõnea para licitar ou contratar, com órgãos da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, fato que 
impossibilitaria sua habilitação no presente processo licitatória; 

c) não possui em seu quadro permanente de funcionários menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz a contar dos 14 (quatorze) anos, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e cumprem 
plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 
n°9.854, de 27/10/1999, e na Constituição Federal de 1988; 

d) está ciente e concorda com os termos do Edital constante do processo. 

e) está em situação regular com a documentação exigida no Edital para habilitação, na 
forma e sob as penas da Lei 10.520/2002; 

f) tomou conhecimento de todas as informações e condições para cumprimento das 
obrigações objeto da presente licitação; e 

• 
g) está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 



CL AMBIENTAL ENGENHARIA 
Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA 

CNPJ:36.674.941/0001-58 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Pregão n°059/2021 

Caick Souza Santos, portador CPF. 043.321.065-63, Empresário, como representante 

devidamente constituído de CL AMBIENTAL ENGENHARIA, inscrita no CNPJ 

36.674.941/0001-58, SITUADA NA Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA, 

doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório 

acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: (a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada 

de maneira independente por mim 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 desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta 

licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que 

não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) que 

estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos 

poderes e informações para firmá-la. Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação 

elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam: Art. 18 - Não 

poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou 

serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em 

consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 

subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 

desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 

constitucional ou legal. § 10 - É permitida a participação do autor do projeto ou da 
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CL AMBIENTAL ENGENHARIA 
Rua Almirante Barroso, s/n, Centro, Itabuna-BA 

CNN:36.674.941/0001-58 

empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra 

ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. § 20 - O 

disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 

inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela 

Administração, a elaboração do projeto executivo. § 3o - Considera-se participação 

indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 

32 grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável 

pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços 

a estes necessários. § 40 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da 

comissão de licitação. Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de 

qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração 

direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, 

ressalvadas as exceções legais. Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo 

a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e 

aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, 
no âmbito da Administração Pública. 

Itabuna, 07/10/2021 

• 

• 
CL AMBIE AL ENGENHARIA 

CNPJ: 36.674.941/0001-58 



018/2021 PREGÃO Ir 
RAZÃO: LICITAPLUS MPREENDIMENTOS LTDA 
CNPJ: 00.715.301/0001-00 

lieitaPhis 
Empreendimentos 

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDAD 
E 

QTD MARCA VALOR 
UNITÁRIO  

TOTAL 

ARROZ LONGO FINO, tipo 2, subgrupo polido, classe longo fino, agulha. 
Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de mofo, de odores estranhos 
e de substâncias nocivas. Embalagem primária dei Kg em polietileno, transparente, 

incolor, termos soldado, contendo dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses. 

KG 728 URBANO R$ 	15,00 R$ 10.920,00 

2 

ARROZ INTEGRAL tipo 1. Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de 
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem contendo 1 kg, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 

peso liquido, de acordo as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA /MS. Prazo de 
validade de 12 rTIMPS 

KG 31 TIO JOÃO 

, 

R$ 	15,00 R$ 465,00 

• 

3 

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais 
aromatizado artificialmente, sabor chocolate. Embalagem industrial de 200 ou 
400gr, em sacos plásticos atóxicos, instantâneo, com registro no MS, data de 

fabricação com prazo de validade e número de lote aparentes, constando no rótulo 
declaração ou certificação do tipo do produto. Não contêm glúten. O produto a ser 
entregue não poderá ter validade inferior a 6 meses, a partir da data de fabricação. 

KG 500 MARATÁ AS 	15,00 R$ 7.500,00 

4 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA ou MARIA, obtido pela mistura de farinha de trigo 
enriquecida de ferro e ácido félico, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros 

ingredientes, desde que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 

terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos 
malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 

apresentar quebradiço. Características organolépticas: - aspecto: massa torrada sem 
recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia 
Validade: mínima de 08 meses. Embalagens duplas de polietileno de 400 g, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido ouso de corantes (Resolução - CNNPA NO 12 de 1938). 

PCT 1.880 MARILAN R$ 	15,00 R$ 28.200,00 

•
produto, 

5 

BISCOITO INTEGRAI, tipo CREAM CRACKER INTEGRAL, obtido pela mistura de 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, farinha de trigo integral amido 
de milho, sal refinado, gordura vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes, desde 
que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em 
perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, 

não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Característica organolépticas: aspecto: massa torrada sem recheio - cor: própria - 
odor; próprio - sabor; próprio - Textura: crocante/macia Validade: mlnima de 08 
meses. Embalagens duplas de polietileno de 400g, com dados de identificação do 

marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as 
Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de corantes 

(Resolução - CNNPA N. 12 de 1938). 

KG 20 MARILAN R$ 	15,00 RS 300,00 

6 

BISCOITO INTEGRAL (DOCE): Obtido pela mistura de farinha de trigo, ingredientes 
integrais enriqueddos de ferro e ácido fálico, gordura vegetal h idrogenada, açúcar e 

outros ingredientes, desde que permitidos pela legislação e mencionados. O 
biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de 

matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem 
se apresentar quebradiço. Caracteristicas organolépticas: - aspecto: massa torrada 

sem recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: crocante/macia 
Validade: min ima de 08 meses. Embalagens duplas de polietileno de 400 g, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido o uso de corantes (Resolução - CNNPA Ng 12 de 1938). 

KG 20 MARILAN R$ 	15,00 R$ 300,00 

7 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - Produto à base de tomate 100% natural, 
concentrado, com consistência bem espessa, cor vermelho escuro, acondicionado 

em latas de 340g. Classificado como extrato (e não molho) de tomate. Teor de sódio 
máximo de 130mg em porção de 30g; O g de gorduras totais e Og de gorduras trens; 

mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Aprovado pela anvisa (marca testada como 
nlin 

UNO 450 FUGINI R$ 	15,00 R$ 6.750,00 

8 

FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, constando no mlnimo 90% de grãos na cor característica, 
variedade correspondente de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. 

Sere permitido o limite de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à 
Portaria 161 de 24/07/87 — M.A. Embalagem primária de 1kg em polietileno, 

transparente, incolor, termossoldado, contendo dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as 

Normas e/ou R6501110E5 vigentes da ANVISA/MS. A embalagem secundária deve 
ser fardo de termossoldado, resistente, suportando o transporte sem perder sua 

integridade. Prazo minimo de validade de 6 meses. 

KG 200 KICALDO R$ 	15,00 R$ 3.000,00 

( 



9 

IOGURTE, natural, pasteurizado, adoçado e com sabor de frutas diversas, com 
• polpas de frutas, resfriado. O produto deve apresentar teor de matéria gorda 
(g/100g) entre, no mínimo 5,9 e máximo 0,5; e teor de proteínas lácteas (g/100g) de 
no mínimo 2,9. Embalagem original de fábrica em polietileno atávico dei litro, com 
identificação do produto, informação nutricional, prazo de validade, rotulagem de 

acordo com as Normas e ou Resolução vigentes da ANVISA.0 produto deve ser 
registrado no Ministério da Agricultura e \ ou Ministério da Saúde. 

L 2.400 VIGOR R$ 15,00 R$ 36.000,00 

10 

LEITE DE COCO, tradicional. Embalagem com 500 ou 200 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade 

no minimo de 6 meses 
L 110 COPRA R$ 15,00 It$ 1.650,00 

11 

LEITE, produto de origem animal (vaca) desnatado em pó, Embalagem original de 
fábrica em polietileno atávico de 200gr, com identificação do produto, especificação 

dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com as Normas e/ou 

Resoluções vigentes da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da saúde. 

KG 15 PIRACANJUBA R$ 15,00 115 225,00 

12 

MACARRAO TIPO PARAFUSO. Massa alimentícia de sêmola com ovos. Enriquecida 
com ferro e ácido fálico. As massas ao serem postas na água não deverão turva-las 

antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem de 
polietileno, em pacote de 500gr, com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 
ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses. 

KG 450 RENATA R5 15,00 R$ 6.750,00 

13 

MASSA PARA SOPA. Massa alimentlda de sêmola com ovos, enriquecida com ferro 
e ácido fálico. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da 

cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com  rendimento mínimo após 
o cozimento de 7 vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno, 
em pacote de 500gr, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. 
Prazo de validade de 12 meses. 

KG 390 RENATA RS 15,00 R$ 5.650,00 

e 

14 

MANTEIGA- Produto gordura láctea com sal de origem animal. Manteiga obtida a 
partir do leite de vaca separada de outros de seus componentes. Deve conter 
vitamina A, E, B12,1(2. Ser Isenta de gordura trans e outras substâncias que 

descaracterize o produto. Embalagem com, no mínimo, 500g, contendo dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade minimo 30 dias e 

peso liquido. 0 produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e/ou 
Agricultura. Deverá ser transportado em carros fechados refrigerados, em 

embalagens e temperaturas corretas (10ac ou de acordo com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as embalagens 

não se apresentem estufadas ou alteradas. 

KG 590 DA VACA R$ 40,00 R$ 23.600,00 

15 

MILHO PARA MUNGUNZÁ, branco, devendo ser fabricadas a partir de matérias 
primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos, livre de umidade. Com  o 

rendimento ~imo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. 
Embalagem de polietileno transparente original de fabrica, em pacote de 500g, com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 
liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

KG 250 DUBOM R$ 15,00 R$ 3.750,00 

16 

ÓLEO COMESTÍVEL DE SOM, liquido viscoso refinado, rico em vitamina E. obtido do 
grão de soja que sofreu processo tecnológico, fabricadas a partir de matérias primas 
sãs e limpas. Embalagem de 900 ml, em polietileno tereftalado (PET), com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, e de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo minimo de validade 

de 6 meses. 

1T 680 VILA VELHA R$ 15,00 R$ 10.20400 

e 

17 

POLPA, de fruta, congelada, sabores variados. Embalagem de 01 Kg, com 
Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes 

da ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde 

KG 2.600 GUTTI R$ 15,00 R$ 39.000,00 

18 

QUEIJO MUSSARELA, fatiado, resfriado. Produto elaborado com leite de vaca 
Integral, com aspecto de massa semidura, cor branco creme homogênea. 
Embalagem com identificação do produto, especificação dos ingredientes, 

informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a legislação. O produto deverá 

ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 

KG 100 TIROLF2 R$ 50,00 R$ 5.000,00 

19 

SAL, refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no 
minimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no minimo 

10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal 
Especifica. Embalagem em plástico de polietileno de 1kg , com identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as 
Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou registro no Ministério da Agricultura. O 

produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 6 meses. 

KG 250 FINO SAL RS 8,00 2.000,00 

20 

VINAGRE de álcool ou vinho, tipo macio, acidez 4,50, aspecto fisico liquido, aspecto 
visual límpido e sem depósitos Embalagem com 500 mi, com dados de identificação 

do produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas 
e/ou Resolucões viventes da Anvisa/1145 

UND MINHOTO R$ 8,00 RS 1.400,00 

ABACAXI, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportara manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

K
G 760 COMERCIAL 

MASCARENHAS .18--  8,00 6.080,00 

/ 



ABÓBORA JACARÉ, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportara manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.000 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 8,00 8.000,00 

3 

AIPIM BRANCO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 2.000 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ Loa R$ 16.000,00 

4 

ALHO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que the permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 

KG 150 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 35,00 5.250,00 

limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 
12/7R da riniPA 

5 

BANANA DA PRATA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.400 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
15,C0 R$ 21.000,00 

6 

BANANA DA TERRA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos Talcos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.300 
COMERCIAL 

MASCARENHAS  R$ 15,00 R$ 19.500,00 

• 
7 

BATATA INGLESA, espadai, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 602 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 15,00 R$ 9.030,00 

a 

BETERRABA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportara manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 145 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 15,00 R$ 2.175,00 

9 

BOLO DE MACAXEIRA: ótima qualidade, Integro produzido de forma artesanal em 
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de 

insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em 
alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, lacrada, 
com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de todos 

os ingredientes utilizados. 

KG 1.500 BOLO FOFINHO R$ 25,00 R$ 37.500,00 

10 

BOLO DE MILHO: ótima qualidade, Integro produzido de forma artesanal em 
estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de 

insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em 
alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, lacrada, 
com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de todos 

os ingredientes utilizados. 

KG 1.500 BOLO FOFINHO R$ 30,00 R$ 45.000,00 

• 

11 

BOLO DE PUBA: ótima qualidade, integro produzido de forma artesanal em 
estabeledmentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária, que utilizem de 

insumos naturais, sem conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em 
alimentos industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, lacrada, 
com indicação do peso, data de fabricação, prazo de validade e descrição de todos 

os ingredientes utilizados. 

KG 1.500 BOLO FOFINHO R$ 30,00 R$ 45.000,00 

12 

COLORAU (URUCUM) com aspecto de pá fino, produto natural constituldo de 
matéria prima sã, limpa e especifico para culinária, com cheiro e sabor próprio. O 

produto deve estar acondidonado em embalagem plástica de 50g de modo a 
garantir o transporte e armazenamento. Sua validade não deve ser inferior a 6 

1111XPG 

KG 20 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
Ra 900 Ra 180,00 

13 

COENTRO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transoorte Coloracão verde 

KG 100 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
Ra 9,00 R$ 900,00 

14 

COUVE, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 

o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. 
Coloracão verde 

KG 350 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 9,13C1 R$ 3.150,00 

15 

CENOURA EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

)(G 230 
COMERCIAL 

MASCARENHAS lb- 9,00 R$ 2.070,00 
 

16 

CEBOLA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 

consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

i)/7R da (111NPA 

KG 450 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 11.) 9,00 R$ 4.050,00 



17 

CHUCHU OCI-FLA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 800 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 9,00 R$ 7.200,00 

18 
CRAVO DA ÍNDIA - Embalagem plástica contendo até 50 g do produto, apresentando 
a maioria dos cravos íntegros sem sujidades. Apresentar validade superior a 3 (rés) 

meses a partir da data de entrega 
KG 15 

COMERCIAL 
MASCARENHAS 

.„ 
IU 8,00 R$ 120,00 

19 

LARANJA TIPO PÊRA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 

polpa deverão estar Intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 110 
COMERCIAL 

MASCARENHAS Rs- 6,00 R$ 660,00 

20 

UMÃO ROSA Tipo comum com grau de maturação tal que lhes permita suportar 
transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e 

imediato, tamanho médio, apresentando cor, com polpa firme e intacta, tamanho e 
coloração uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, sujidade, 
ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de 

umidade externa anormal e residuos de fertilizantes. De colheita recente, com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas. 

KG 200 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
_. 
K> 8,00 R$ 1.600,00 

21 

MAÇÃ VERMELHA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.800 
COMERCIAL 

MASCARENHAS  R$ 7,00 R$ 12.600,00 

1110 22 

MAMÃO TIPO FORMOSO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 

condições adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 

polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, 
de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.050 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 7,80 8.190,00 

23 

MANGA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 250 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 9,00 R$ 2.250,00 

24 

MELANCIA, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1.090 
COMERCIAL 

MASCARENHAS IU--  7,00 itt 7.630,00 

25 

PIMENTA E COMINHO em pó, produto natural constituido de matéria prima sã, 
limpa e especifico para culinária. O produto deve estar acondicionado em 

embalagem plástica contendo 50 gr de modo a garantir o transporte e 
armazenamento Sua validade não deve ser inferior a 6 meses 

KG 15 
COMERCIAL 

MASCARENHAS 
R$ 6,00 R$ 90,00 

III 

26 

PIMENTÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 130 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R5 7,00 R$ 910,00—  

27 

REPOLHO BRANCO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições 

adequadas para o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 150 
COMERCIAL 

MASCARENHAS  K5--  8,00 RS 1.200,00 

28 

TAPIOCA farinha, seca, granulada. Embalagem de polietileno em pacote de 1Icg com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

liquido e de acordo com as Norma e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo 
mínimo de validade de quatro meses e data de fabricação até 30 dias. 

KG 150 
COMERCIAL 

MASCARENHAS R$ 12,00 R$ 1.800,00 
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TOMATE EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para 
o consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 

12/78 da CNNPA. 

KG 510 
COMERCIAL 

MASCARENHAS Kb- 12,W R$ 	6.120,00 

VALOR UNITÁRIO DA CESTA as 	469.115,00 
QUANTITATIVO TOTAL DE CESTAS 1000 

VALOR DA CESTA X TOTAL DE CESTAS SOLICITADAS R$ 	469.115.000,00 
VALOR POR EXTENSO 	 í 	quatrocentos e sessenta e nove milhões, cento e quinze mil reais 

Declaramos, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita entrega dos produtos, Inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, 
encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunktica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de 
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para 
atendimento às exigências e determinações do Edital; enfim, tudo o que for necessário para a entrega parcial e ou total dos materiais, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação ao Município. 

Declaramos igualmente, que: 

a) Temos pleno conhecimento dos materiais a serem entregues; 
b) Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta; c)Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles 
concordamos plenamente; 
cl)Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado a objeto, a assinar o contrato/Ata dentro do prazo estabelecido, contada da data de notificação do Município, bem como atender a 
todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis; 

Declaramos ainda que esta proposta tem o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias. 

05' 

1Q0 7 , 	- 

LICITAPLUS 

RUA JOS.Ç. 
C.1.RAN70  A : '""liE4Cf0, s77 ANTONio. w.p 4y  u: 

ITÁCUNA - 	
j.e/j2-1:12Li 

ITENS COMO SOLICITADOS NO TH 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM TR 
GARANTIA DE ACORDO COM TR 

It. 22/09/2021 
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BAHIA 
NEGOCIOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMA 

PP N° 059/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR 

HABILITAÇÃO 

EMPRESA: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL - EIRELI 

CNPJ: 34.428.276/0001-97 

ENDEREÇO: AVENIDA UBERLANDIA, N.9- 37, MALHADO, 
ILHÉUS - BANIA, CEP: 45.651-314 

TELEFONE: (73) 99962 1323 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL — EIRELI 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 

AVENIDA UBERLÂNDIA, Na 37, MALHADO, ILHÉUS— BAILIA 
E-MAIL: rafaneto@msn.com  



ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ n° 34.428.276/0001-97 

\\P‘A  o 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO nacionalidade brasileira, nascido em 12/09/1965, 
casado em Comunhão Parcial de Bens, comerciante, CPF n° 335.078.215-91, Carteira de Identidade n" 
0278001726, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA 7 - Jardim Pontal, 45, APT. 
603 - Edf. Eenseada do Pontal, Pontal, Ilhéus, BA, CEP 45654170, Brasil. Titular da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada de nome C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE n° 29600191171, com sede Av. 
Uberlândia, 37, Malhado Ilhéus, BA, CEP 45.651-314, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Juridica/MF sob o n° 34.428.276/0001-97, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, 
nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO CAPITAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 155.000,00 
(Cento e Cinquenta e Cinco mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito 

• e integralizado, neste ato, pelo titular. 

Parágrafo Único: O capital social fica assim: 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 
NETO 

TOTAL 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa é administrada pelo seu titular: CLAUDIONOR RAFAEL DOS 
SANTOS NETO, nacionalidade Brasileira, nascido em 12/09/1965, casado em Comunhão Parcial de 
Bens, comerciante, CPF D  335.078.215-91, Carteira de Identidade n°0278001726, órgão expedidor SSP 
- BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua 7 — Jardim Pontal 45, Apt. 603 - Edf. Enseada do Pontal, 
Pontal, Ilhéus, BA, CEP 45654170, Brasil com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do titular. 

• 
	 DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, 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. 

Req: 81900001037314 

JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97910344 em 08/10/2019 
Protocolo 195739973 de 30/09/2019 
Nome da empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI NIRE 29600191171 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 205230517296375 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 
por Tiana Regila M Ode Araújo - Secretaria-Geral 
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ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ n° 34.428.276/0001-97 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece ILHEUS - BA. 

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

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes: 

• CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO nacionalidade brasileira, nascido em 12/09/1965, 
casado em Comunhão Parcial de Bens, comerciante, CPF n° 335.078.215-91, Carteira de Identidade n° 
0278001726, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na RUA 7 - Jardim Pontal, 45, APT. 
603 - Ecif. Eenseada do Pontal, Pontal, Ilhéus, BA, CEP 45654170, Brasil. Titular da Empresa Individual 
de Responsabilidade Limitada de nome C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob N1RE tf 29600191171, com sede Av. 
Uberlândia, 37, Malhado Ilhéus, BA, CEP 45.651-314, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica/MF sob o n° 34.428.276/0001-97, delibera e ajusta a presente consolidação, nos termos 
da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial C RAFAEL DOS SANTOS 
NETO COMERCIAL EIRELI e nome fantasia BAHIA NEGOCIOS. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: a Av. Uberlândia, 37 — bairro Malhado, Ilhéus — BA, • 	CEP 45.651-314. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, 
no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei n° 10.406/2002. 



ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ no 34.428.276/0001-97 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A empresa têm o seguinte objeto: 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO 
ATACADISTA DE POLPA E SUCOS DE FRUTAS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM 
CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS 
COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PREDIO E DOMICLLIOS; COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTADE PRODUTOS DE HIGIENE, 
LIMPEZA E COMSERVAÇÃO DOMICILIAR; COLETA DE RES1DUOS NÃO PERIGOSOS; 
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; REPRESENTAÇÃO E AGENCIAMENTO DO COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO VAREJISTA DE PEIXES CRUSTÁCEOS E 
MOLUSCOS, FRIGORIFICADO OU CONGELADO - PEIXARIA; TRANSPORTE ESCOLAR; 
TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIRO;. 

CNAE FISCAL 

4637-1/99 - comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados 
anteriormente 
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor 
50114/02 - transporte marítimo de cabotagem - passageiros 
4924-8/00 - transporte escolar 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática 
4722-9/02 - peixaria 
4691-5/00 - comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios 
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
4617-6/00 - representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e 
fumo 
3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios 

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 22/03/1991, e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

Req: 81900001037314 

415 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97910344 em 08/10/2019 
Protocolo 195739973 de 30/09/2019 
Nome da empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI NIRE 29600191171 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 205230517296375 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 
por Tiana Repila M G de Araújo - Secretária-Geral 

• 

• 



JUCES 

Req: 81900001037314 

Certifico o Registro sob o n°97910344 em 08/10/2019 
Protocolo 195739973 de 30/09/2019 
Nome da empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI NIRE 29600191171 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAaaspx  
Chancela 205230517296375 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 

ATO DE ALTERAÇÃO N°2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNN n°34.428.276/0001-97 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R$ 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil 
Reais) dividido em 155.000 (cinquenta e Cinco mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada 
urna, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais. 

Paráarafo Único: O capital social fica assim: 
CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 
NETO 

Totalizando 100% 155.000 QUOTAS R$ 155.000,00 

CÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado. 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA. A empresa é administrada pelo seu titular, CLAUDIONOR RAFAEL DOS 
SANTOS NETO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e 
extrajudicial, desta EIREL1, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social da empresa, em 31 de dezembro proceder-se-á 
a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço e resultado econômico, cabendo ao 
titular, os lucros ou perdas apurados. 

DO FALECIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidadeo com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por 
lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a 
administração desta EIREL1, bem como não está impedido, 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 crimes falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, parágrafo 1°, CC/2002). 



 

TABELLONATO DE NOTAS DE 'LHE 
Ver no E C. 	I - 	lho DEO 

 

Reconheço por SEMELHANÇA e(s) assinatura(s) de 
CLAUDIONOR RATAZL DOS CASTOS METO 	 

IlhAUS 18 de Se 	e 2019 
EmTest. 
TAMILLE FARI 	ACOSTA 

ESCREVENTE 
Selo: 2389 AB229664-6 - Valor: RS 5.00 

Consulte em nwenvigoa.ius.briautenticidade"  

tát_ 	 Szfrw40•••t7210  p3e. • tst,0-0.1„,55. 

ATO DE ALTERAÇÃO 2 E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE (..) 
RESPONSABILIDADE LTDA 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ n°34.428.276/0001-97 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa 
de outra empresa da mesma modalidade EIRELI. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece Ilhéus-BA. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Ilhéus, 13 de setembro de 2019. 
CARTÓRI0  

"Orjet  

CLK013r0—N01f••., i ,vL DOS SANTOS NETO 
CPF 	078.215-91 

Req: 81900001037314 

45 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n° 97910344 em 08/10/2019 
Protocolo 195739973 de 30/09/2019 
Nome da empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI NIRE 29600191171 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 205230517296375 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

PROTOCOLO 195739973 -30/09/2019 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ 

NITRE 29600191171 
CNPJ 34.428.276/0001-97 
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2019 

EVENTOS 

1
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97910344 

     

ea,512.- *4. 6. dit. Ceboaewr 

 

      

      

  

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

 

    

Secretária-Geral 

 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 08/10/2019 
Certifico o Registro sob o n° 97910344 em 08/10/2019 

1010  IÇO° 	

Protocolo 195739973 de 30/09/2019 
Nome da empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI NIRE 29600191171 

JUCIEB 	Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 205230517296375 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2019 
por Fiara Repila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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19/31/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL _ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
34.428.27610001-97 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
01/04/1991 

NOME EMPRESARIAL 
C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
BAHIA NEGOCIOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
46.37-1-99 -Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 -Coleta de resíduos perigosos 
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.91-5-00 -Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 
47.22-9-02 - Peixaria 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-09 -Transporte escolar 
50.114-02 -Transporte marítimo de cabotagem - passageiros 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
8121-4-00 -Limpeza em prédios e em domicílios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
AV UBERLANDIA 

NÚMERO 
37  

COMPLEMENTO 

CEP 
45.651-314 

BAIRRO/DISTRITO 
MALHADO 

MUNICIPIO 
ILHEUS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RAFANETO@MSN.COM  

TELEFONE 
(73) 9136-0503 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*net. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/12/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL. DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 19101/2021 às 08:22:43 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
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GOVERNO DO ESTADO DA DARIA 

SECRETARIA DA FAZENDA 

   

missão: 05/10/2021 10:40 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:Ihvww.sefazba.gov.br 

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

Página 1 de 1 	 RelCertidaoNegativaapt 

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

Certidão N°: 20214083406 

RAZÃO SOCIAL 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNPJ 

028.759.702 	 34.428.276/0001-97 

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 Divida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bania 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

em 05/10/2021, conforme Portada n°918(99, send6Vidida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão 



ANO: PROCESSO N°: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL - ME 

CNPJICPF: 
34.428.276/0001-97 

ENDEREÇO (LOGRADOURO) 
AVENIDA UBERLÂNDIA, N°37, MALHADO - ILHÉUS-BA, CEP: 45651-314 

INSCRIÇAO CADASTRAL 
0286176/1 

OBSERVAÇOES: 
• EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DO 

. RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA 
QUALQUER TEMPO, AS DÍVIDAS QUE VENHAM 
DIREITO, QUE MANDANDO REVER OS REGISTROS 

• DÉBITOS EM NOME DO CONTRIBUINTE EM 
A ACEITAÇÃO DESTA CERTIDÃO ESTÁ CONDICIONADA 

INTERNET, NO(S) ENDEREÇO(S): http://ilheus.metropolisweb.com.br:83/metropolisWEB/  

EMITIDA ÁS,P8f57:08 DO DIA 22/09/2021 
VÁLIDA ATÉ 2/10/2021 
CÓDIGO 	CONTROL • A CERTIDÃO: 64DCBF5A 

, QUALQUE 	U EMENDA INVALIDARÁ 

REQUERIMENTO, COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA, E 
MUNICIPAL DE PESQUISAR, INSCREVER E COBRAR A 
A SER APURADAS, CERTIFICAMOS PARA FINS DE 

TRIBUTÁRIOS, CONSTATAMOS NÃO EXISTIR 
APREÇO. 

À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA 

HORA E DATA DE BRASÍLIA. 

ESTE DOCUMENTO. 

22 Setembro 2021 \\
PREFEITURA  

kN 

i 	-A 
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MUNICIPAL DE ILHEUS, 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS 
SECRETARIA DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS 

0')  

o 02291 



• 

invalidará este documento. I 

4/2022. 
ntrole da certidã 
ura ou eme 

Válida até 03/ 
Códin de c 
Qualq r ra 

7F8.66CB.41312.D959 

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: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 

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 gr 	me 	om base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:0: 2 do dia 05/10 021 <hora e data de Brasília>. 

• 



CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 34.428.276/0001-97 

Razão Social:c RAFAEL DOS SANTOS NETO COM DE AUMENTO 

Endereço: 	AV UBERLANDIA 37 / MALHADO / ILHEUS / BA / 45651-314 

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 obri a oe c m o FGTS. 

Valid e:05/10/2021 a 03/11/2021 

Certificaça 00502231202194174 

Informação obtida em 05/10/2021 10:49:58 

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

05/10/2021 10:50 	 Consulta Regularidade do Empregador 

   

Voltar 

 

Imprimir 

https://consulta-cd.caixa.gov.bilconsultacrf/pages/consultaEmpregadorásf 
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o o' 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 
Certidão n°: 18497581/2021 
Expedição: 	/06/202 , às 09:59:57 
Validad 	07/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua pedição. 

Certifica-se que C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.428.276/0001-97, 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 capo 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. 

Duvidas e sugestões: cadt@tst. 



erça-feira, 5 de outubro de 2021. 

05/10/2021 	005193937 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO ESTADUAL  
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL - 10  GRAU 

CERTIDÃO N°: 005193937 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça 
(http://esaj.tjbajus.br/sco/abrirConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 05/10/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO, portador do CNPJ: 34.428.276/0001-97, estabelecida na AVENIDA 
UBERLANDIA, 37, CEP: 45651-314, Ilhéus - 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. 

005193937 
PEDIDO N°: II 1011 OIMIU 

    

III 

    

         



GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

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 	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600191171 

CNPJ 

34.428.276/0001-97 

Amuivarnento do ato 
Constituitivo 
22/03/1991 

Inicio da atividade 

22/03/1991 

Endereco: 
AV UBERLANDIA, 37, MALHADO, ILHÉUS, BA - CEP: 45651314 

OBJETO SOCIAL 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO ATACADISTA DE POLPA E SUCOS DE 

ÉRUTAS; LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE 
FAÚTOMOVEIS COM MOTORISTA; LIMPEZA EM PREDIO E DOMICILIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;COMERCIO ATACADISTADE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COMSERVAÇÂO DOMICILIAR; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE 
RESIDUOS PERIGOSOS; REPRESENTAÇÃO E AGENCIAMENTO DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO 
VAREJISTA DE PEIXES CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS, FRIGORIFICADO OU CONGELADO - PEIXARIA; TRANSPORTE ESCOLAR; 
TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIRO; 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 

R$ 155,000.00 
CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 155,000.00 

CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS 

Microempresa XXXXXX 

TITULAR/ADMINISTRADOR 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Término do mandato 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO 
335.078.215-91 

SÓCIO /ADMINISTRADOR XXXXXX XYJXX/XXXX 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 

08/10/2019 	 97910344 
REGISTRO ATIVO Sem Status 

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

FILIAL(AISI NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XX)COC( 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	)000<XX 

Observação 

A 

219881383 
página: 1/2 

11111111111111111111111111111 

CONTROLE 69.401.837.724.91 CPF SOLICITANTE: 335.078.215-91 NIRE: 29600191171 Emitida: 19/01/2021 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bdregin.battelavalidadocs.aspx  



005  
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA 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 
Nome Empresarial 	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 
NIRE(sede) CNPJ Arouivamento do ato Inicio da atividade 

Constituitivo 
29600191171 34.428276/0001-97 22/03/1991 22/03/1991 

Endereco: 
AV UBERLANDIA, 37, MALHADO, ILHÉUS, BA - CEP: 45651314 

SALVADOR- BA, 19 de Janeiro de 2021 

1-1 s- ao_ Cliza•-•es- 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

página: 2/2 
219881383 

ElE1111111111111WIEHEE 
CONTROLE 69 401.837.724.91 CPF SOLICITANTE: 335.078.215-91 NIRE: 29600191171 Emitida: 19/01/2021 -CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.baftelavalidadocs.aspx  
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!ELI 	PEDRO SERGIO NASc$1E410 DE OLIVEIRA 
lO 	 Cr-RA s‘ sne- o 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
Termo de Autenticação 2./0042584 

• •I• 	- • - 	- 	 12 	. 
•••= tianfarmawaa "Yr +.0494,, ein et?,  Ir= 1— 
d* ~ao tock~ta 

ilhéus-BA. 01 de janeiro de 2020. 

• 

9  o. 
04 

11 	DOS SANTOS NETO COM ER(-1AL LIR FL1 

( 'N PJ : 34.428.276/0001-97  
•60 
04 

• 

LIVRO DIÁRIO 

N° DE ORDEM 05 

selb 	 TERMO DE ABERTURA 1,X) LIVRO 
04 
sel 	CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 42 (QUARENTA E DUAS) FOLHAS 

ELETRONICAMENTE NUMERADAS. DO N°01 A 42 E SERVIRA DE 'LIVRO DIÁRIO N4  05" DO 
sa, CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICALR/ 

• Nome„ . „: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

anit 	Endereço ... AV. LIBERLANDI A, 37 

Bairro_ 	 MALHADO 

ode 	Cidade 	ILHÉUS - BA 

CEP 	45.651-3W 

uNPJ 	34 428.276'0001-97 

ona 

a 

a 

CF1. 3.3a 

Ofib 

Registrada na JUCEB -Junta Comercial do Estado da Bailia sob n° 29600191171. EM 22i0VI99I. 

Período de Escrituração: 01/012020 à 31/12,2020 

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO. 
CONFORME ARTIGO 2, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA 14 DE 13/111972 DO IX N.R.0 
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ILHÉUS, 31 DE DEZEMBR 

o 

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADO COM LUCRO DE 50170.59 (CINQUENTA MIL. 
SETECENTOS E SETENTA Reais E CINQUENTA E NOVE 
CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE 
NOS FOI APRESENTADA 

0.AUDIONOR RAFA r. SÃ OS NETO 
err,natra&r, 

C )3E07821591 

PEDRO SERGIO NA 	TO DE OLIVEIRA 
TEC CONTABIL 

CPF 353 905 205-00 CRC 15097103 

\fri 



o Ox  
CRAAEL DOS SANTOS NETO COMERCIA& EiRE 00027) 	 PEDRO sERoio NASCIMENTO DE OLIVEIRA 

4.9_2112111019 31114.1 

 

moio: sFoItta.41  

    

\(,I x• 1 \. 	N, 	t 	t 	Oi ‘10 s I Xt 01 • ( O \ 1 	l• 	\( I RR '1 /4 1)‘• 1 Ni 31  DE 

Dl /I \Mito Di 20211 

( ( 	X 1( ( ()l'i LI ti 10 N. ti 
,S SAN if S NE I ()COMI:KV1AL 11k!)!.1-mpresáno individual, Com sede no município 

1  'beririndia. 37 bairro Malhado e tem como principal atividade: Comércio Atacadista de 
atividades secundarias: Coleta de resíduos não-perigosos. Coleta de resíduos 
,,;14‘i de mercadorias ou geral com predominância de produtos alimentícios; 

, o Atacadista dc 	de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio varejista de 

41118Q,  dc papelaria. Olne(1.111  uretista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 

Limpeza em prédios c em domicílios. Locação de automóveis sem condutor; Representantes Comerciais e 

agente de comércio de produtos alimentícios. Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis 
com motorista, Foi constituida em 01:04/1991 conforme seu documento constitutivo 

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLITICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS 
A administração declara que as Demonstrações Contábeis da C RAFAEL DOS SANTOS NETO 
COMERCIAI, Infl 1 do período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, 
apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho da entidade, com 
observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com o ff G 1000, 
aprovada pela resolução CFC 1418/2012 As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime 
de competência e estão representas em real, a moeda nacional brasileira 

3. APRES-1. 'N I %Ç 'U)  l) .%S DEMONS'IRACÓES CONTÁBEIS 
3.1. DI 	nsIR ti kr) DO Kl.s1 1 'I kDO I30 EXERCICIO: 
Demonstraçao contatai que apreNenta lodos os itens de receita e despesa reconhecidos no periodo, 
excluindo os itens de outros resultados abrangentes; 

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL -- Demonstração que apresenta a relação de ativos, phsi,vos e 
patrimônio liquido de uma entidade em data especifica, entendendo que os Ativos são recursos vota...alados 
pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam beneficios económicos futuros vara a 
entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos', etija4biUidação 

mse espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos patrimôniolice.ndo,co o ; , 
valor residual dos ativos da entidade após a dedução de iodos os seus passivos; 



RC 
C RAFAEL DOS !, "k‘: 	 SERG 

Ct AltiONOR 
(N.  

,,4 	I 

• • • O' • 
' 	• 	• , • • • 

Ilhéus-BA, 31 de de2embro de ;027). 1: 
fl.. ta • • • • • 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

C NPJ: 34.428.276/0001-97 

Folha 42 

LIVRO DIÁRIO 

N° DE ORDEM 05 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO 

CONTÊM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL 42 (QUARENTA E RUAS) FOLHAS 
ELETRONICAMENTE NUMERADAS, DO N°01 A 42 E SERVIRA DE -LIVRO DIÁRIO N" 05-  DO 

CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: 

Nome ... . . C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL LIRELI 

Endereço 	AV. UBERLÂNDIA, 37 

Banto ... MALHADO 

Cidade 	 ILHÉUS •- RA 

(TV 	 45651-314 

cNp) 	34.428.2760001-97 

Registrada na JUCEB Junta Comercial do Estado da Bahia soh a' 29600191171 EM 22/03(1991 

Período de Eserituraçaiy 0110112020 á31/1712020 

DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCREUI RiFirr 
CONFORME ARTIGO'„ PAFtAGRAPD ÚNICO, DA PORTARIA 14 DE 13!12i1972 DOE) N R (7 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. BA  

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTTECA que o proessionai e:esticado 
no presente documento encontda-se em seuaçáo REGULAR neste ReSora! apto ao erarcimo 
da atcrdade ~datil nesta data, te acorde com as suas prerrogatoss pnegssionats, cureSanne 
estabelecido no ar 25 e 26 do Decreto-lei n..9.295/4f. 

Informamos que a pteDente Certidão Oà0 cRÉta nem »wdela quaiscpef dáblios ou $nfraçats que, 
postedomientt unham a ser apurados coita o Mular deste regAtro. bem COMO não atesta a 
regulandade dos trabalhos técnicos elaboradas PHO Pralladional da CdTdatadadt 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

Cdrettio n•-  5.1/2021datic9632 
Reme PEDRO sERG:0 vASCatEMTO DE 014VEIRA cPi n3Pos 231-30 
MODE n.̂ Bitencenic Cagada: TEcNICO EM CON"Dat1DADE 
Validade 	30 00.2021 
rtneitemere: LIVRO OtArm0 

Uno. PANO 
N• 5 Earcrio. 2020 

Coretrme a exstenda deste documento na pagina NNAN.CRCIMORG BR meconte mimam de 
donetee a sego,: 

CPP âS3904.20540 Controle 6665.6915.6919.7546 

ratbeng.trista 	dl ul 



Atividade: 

à 	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS AL1MENTICIOS 
NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE 

Observações: 

06 DE OUTUBRO DE 2021  
I ILHÉUS 

MUNICÍPIO DATA 

Foi paga a importância de R$ 270,92 (Duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos) 
referente a taxa de Vigilância Sanitária. 

Conforme o conhecimento BB n° 2.AA9 em 06/10/2021. 

, — 
l 

°Mana Bonfim Pinheno 
CORIN-SA 1a.759 	' 

Cdordenaddra de Vigancla 
~teria SESAU-41bdus-fie 

fri4,10 

0) 
Igtt1/4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

ALVARÁ 
SANITÁRIO 

Alvará N° 122 -21 
1
Validade 01 ANO 

O (a) Coordenador (a) da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE ILHÉUS de acordo com a 
Legislação Sanitária vigente e conforme processo n° 1963 concede licença de Funcionamento a: 

Razão Social- 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI -ME 
Nome Fantasia 

BANIA NEGÓCIOS 

CNPJ / CPF 

34.428.27610001.97 
Endereço: 

RUA UBERLÂNDIA, N°37 
Bairro: 

OALHADO 

Cidade: 

ILHÉUS - BA 

'Responsável Legal. 

CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO 

RG: 

0/780.017-26 SSP/BA 
Responsável Técnico N°  Registro no Conselho: 



34.428.276/0001-97 

BANA NEGOC1OS 

Comercio wacadista especializado em prnd4itos ahmenticios n 

AVENIDA USER DIA, N°37 MALHADO - ILH US-BA 

• Este ALVARÁ deverá ser mantido no estabelecimento e exposto em local de fácil 
visualização, conforme Lei Municipal 3.723/2014. 

ORGA0 : SECRETARIA DA FAZENDA 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 30007D65 

Ilhéus - BA. 19 de Abril de 2021 

"< C: 

 

• CA ,e 3  ; kfri 

ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS 
SECRETARIA DA  FAZENDA - GERÊNCIA TRIBUTÁRIA 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO  

Exercício 2021  

VALIDADE ATÉ: 	31/12/2021 



°o' 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UNA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 

Estado da Bahia 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA ( FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 
inscrita no CNPJ n.° 30.020.830/0001-41, situado no Rua Agenor Mirando 
n° 70 Centro, atesta para os devidos fins que a Empresa C RAFAEL DOS 
SANTOS NETO COMERCIAL - ME, inscrita no CNPJ n° 34,428,276/0001-97, 
sediada à Avenida Uberlôndia 37, bairro Molhada na cidade de Hhéus-
Ba, forneceu, MERENDA ESCOLAR, sendo cumpridora dos padrões de 
qualidade, prazos e termos firmados na contrafação, nada havendo 
contra a mesma nenhum registro que desabone a sua conduta. 

ARROZ FEIJÃO MACARRÃO 	1 

CARNE CHARQUE DA CARNE FRESCA LINGUIÇA CALABRESA I 
FARINHA DE 
MANDIOCA VINAGRE SAL 

LEITE EM PO ÓLEO DE SOJA CAFÉ 

BISCOITO AÇUCAR FLOCOS DE MILHO 

Ilhéus, 30 de Dezembro de 2020. vot 	ets;1  

SOELMA SILM SANTOS 
Secretária Municipal da Educação 

 

Fundo Municipal de Educação de Una - FMEU 
Rua Agenor Miranda. 70 - Centro CNPJ 30 020 830/0001 41. Una Bahia CEP 45 690 000 

E-mat eitusiejoa pajwy-,Lr - Tel. (73)-323172021i2022/2023 - Fax (73) 3235-22136 
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III GESTÃO E TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO ALVARO 
DE MELO VIEIRA 

ri-3,937.06510001-00* 

Ilhéus/Bahia, 13 de Janeiro de 2020. 

: 1  
At; di Np ao 

GABINETE DO DIRETOR 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Centro de Educação Prof. em Gestão e Tecnologia da Informação Álvaro Melo Vieira, 
Ilheus-Ba, inscrito no CNPJ n." 13.937.065/0001-00, tendo como seu representante legal o 
Sr. (a) JORGENEY ELCYMARCOS DE ARGOLO SOUZA, atesta para os devidos fins 
que a Empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL - ME, inscrita no CNPJ 
34.428.276/0001-97, sediada à Avenida Uberlândia 37, bairro Malhado, na cidade de Ilhéus-
Ba, fomece,Merenda Escolar, sendo cumpridora dos padrões de qualidade, prazos e termos 
firmados na contratação, nada havendo contra a mesma nenhum registro que desabone a sua 
conduta. 

MERENDA ESCOLAR 
Feijão Carnes Leite em pó 

Arroz Macarrão Molho de tomate 

Flocos de Milho Açucar 
Farinha de 
Mandioca 

Argollasoula 
Matricula: 1.40.9921-2  
AutoCizati :05206)2019 

• êLIt AIA'ARO MELO VIEIRA 

Av 	luvisiros, 92 
• • 	57'.5:•400 

vs- Baia 

irdiefErruPA MUNICIPAL DE UNA 
• • 	a prese.ula 

11N -Uai 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 	- • 
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DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2021 

• 
A Empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL — EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2  

34.428.276/0001-97, com sede à Avenida Uberlândia, 37 Bairro Malhado na Cidade de Ilhéus — 

Bahia, representada pelo Senhor Claudionor Rafael dos Santos Neto, portador do RG 

278001726 SSP-BA e CPF 335.078.215-91, DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao 

quanto previsto no do inciso XXXIII do artigo 7.2 da Constituição Federal, que em suas 

instalações não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 

anos ou para os fins do disposto no inciso V do artigo 98 da Lei Estadual n2 9.433/05, que não 

possui em seu quadro de pessoal empregados: 

( X ) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

( X ) menores de 16 (dezesseis) anos; 

( X ) menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

Ilhéus, 08 de outubro de 2021 

1 Claudionor 	 ntos Neto 

RG 278 	26 —SS - Ba 

C 335.078.215 1 

C Rafael dos Santos Neto Comercial - Eireli 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 

Endereço: Avenida Uberlândia, 37 - Malhado - Ilhéus - Bahia CEP 45.651-314 
e-mail rafaneto@msn.com  



Ilhéus, 08 de outubeo de 2021 

Claudionor Rafa 

RG 27800 

CPF 	8.215-9 
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DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL N2 059/2021 

A Empresa C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL — EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2  
34.428.276/0001-97, estabelecida na Avenida Uberlândia, 37, Bairro Malhado, DECLARA sob as 

penas da Lei, que inexistem fato superveniente impeditivo contra a sua habilitaçâo, assim 

como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros; 

DECLARA também que está plenamente de acordo com todas as cláusulas,  e condições do 

presente Edital. 

C Rafael dos Santos Neto Comercial - Eireli 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 

Endereço: Avenida Uberlândia, 37- Malhado - Ilhéus - Bahia CEP 45.651-314 
e-mail rafaneto@msn.com  



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA — CNPJ.: 00.715.301/0001-00 
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO RAFAEL DA SILVA COSTA — CPF.: 
010.393.145-70, RG.: 0768149480 

C. SOUZA SANTOS — CNPJ.: 36.674.941/0001-58 
REPRESENTANTE LEGAL: CAICK SOUZA SANTOS — CPF.: 043.321.065-63, 
RG.: 1308690150 

C. RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI — CNPJ.: 
34.428.276/0001-97 
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIONOR RAFAEL DOS SANTOS NETO — 
CPF.: 335.078.215-91, RG.: 02.780.017-26 

• 

ESTADO DA BAHIA 

PREGÃO PRESENCIAL N°059/2021 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Ao oitavo dia do mês de outubro de 2021, às 08:45h (oito horas e quarenta e cinco minutos), na sala de Reuniões do 
SETOR DE LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Una, situada à Pça. Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14, Centro, 
nesta cidade, onde reuniram-se o Pregoeiro Oficial, coordenador da disputa, o Sr. Caio Cézar Oliveira Santos, Sr. 
Gabriel Rusciolelli, designados através do DECRETO n° 023 de 02 de Janeiro de 2021, para realização da abertura de 
Sessão Pública do Pregão Presencial N°059/2021, para abertura do envelope de proposta de preços e habilitação, que 
tem por objeto a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM 
UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE - iniciada a Sessão 
compareceram ao certame as Pessoas Fisicas: 

O Pregoeiro fez as considerações iniciais citando a legislação que regeria o presente processo licitatório. 

Apresentou a ordem como os trabalhos seriam conduzidos e solicitou aos licitantes presentes a colaboração 

durante a fase de lances verbais. O pregoeiro ressaltou que todos os procedimentos de publicidade foram 

seguidos estritamente por esta prefeitura com publicação de aviso em, Jornal de Grande Circulação e 

411 	Edição do Diário Oficial do Município. 

O pregoeiro esclareceu que conforme preconiza o item 8.6.3 do instrumento convocatório, O licitante 

provisoriamente classificado em 1° lugar, após as fases de lances verbais e análise de habilitação, 

deverá apresentar amostras dos produtos cotados à Secretaria Municipal de Educação, 

Departamento de Nutrição, cuja a responsável é a se. NOELMA RODRIGUES PEREIRA, nutricionista 

CRN-5 N°. 3988. As amostras deverão ser entregues até o dia 13/10/2021, às 09:00, no Prédio d 

Fundo Municipal de Educação de Una-BA, rua Agenor Miranda, 70 — Centro. 

O Pregoeiro reiterou a importância da fase de lances verbais para o sucesso da presente licitação. Explico 

aos licitantes presentes a forma como se daria a referida fase alegando que nas licitações realizadas 

mediante pregão, constitui poder-dever da Administração a tentativa de negociação para reduzir o preço 

final do contrato, tendo em vista a maximização do interesse público em obter-se a proposta mais vantajosa, 

mesmo que eventualmente o valor da oferta tenha sido inferior à estimativa da licitação (art. 24, §§ 80  e 9°, 

do Decreto 5.450/05). 

A N\\  

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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ESTADO DA BAHIA 

Após feitos os devidos esclarecimentos, deu-se inicio à fase de verificação da Proposta Comercial 

apresentada pelos licitantes presentes. 

O pregoeiro identificou que as empresas "C SOUZA" e "LICITAPLUS" apresentaram como valor do lote 01, 

o somatório dos lotes 01 e 02. O instrumento convocatório divide os lotes 01 e 02 com a seguinte 

denominação respectivamente: ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS e GÉNEROS ALIMENTÍCIOS LEGUMES, 

VERDURAS, FRUTAS, BOLOS E POLPAS DE FRUTA. Contudo, para o lote 02, o edital não mencionou a 

ordem do numeral 02 para o lote, o que pode ter confundido os licitantes. Diante deste fato, em 

conformidade com o item 5.14, do edital, decidiu por readequar a soma dos lotes, não alterando seu valor 

global: 

As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou multiplicação, 

411 	bem como divergências entre o preço unitário e o total, hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro. 

Todos os instrumentos solicitados no item 5. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A", estavam 

presentes como elementos de composição da proposta. As propostas comerciais foram devidamente 

analisadas, estas encontravam-se em conformidade com o modelo de Proposta e seus itens constantes no 

Instrumento Convocatório. Os valores apresentados pelos licitantes fora os seguintes: 

LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 00.715.301/0001-00 
LOTE 01 -R$ 193.860,00 
LOTE 02- R$ 274.255,00 
LOTE 03 - NÃO COTOU 
LOTE 04- NÃO COTOU 
LOTE 05- NÃO COTOU 
C. SOUZA SANTOS - CNPJ.: 36.674.941/0001-58 
LOTE 01 - R$ 125.928,70 
LOTE 02 - R$ 224.047,60 
LOTE 03 - R$ 234.622,40 
LOTE 04- PROPOSTA DESCLASSIFICADA 
LOTE 05 -R$ 186.365,00 
C. RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI - CNPJ.: 
34.428.276/0001-97 
LOTE 01 - R$ 107.492,50 
LOTE 02- R$ 140.133,50 
LOTE 03 - NÃO COTOU 
LOTE 04 - R$ 25.425,00 
LOTE 05 - R$ 92.696,00 

Dando sequência, o pregoeiro registrou todos os valores dos itens apresentados pelos licitantes 

presentes. Em anexo a esta encontram-se os registros das proposta iniciais bem como registros das 

rodadas de lances verbais apresentadas. 

	  (1\ 
Prefeitura Municipal de Una 

Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 
Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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ESTADO DA BAHIA 

Após as negociações realizadas item a item com cada um dos licitantes presentes, os valores finais 

foram assim apresentados: 

C. RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI — CNPJ.: 
34.428.276/0001-97 
LOTE 01 — R$ 96.000,00 
LOTE 02 — R$ 99.000,00 
LOTE 04 —R$ 25.200,00 
LOTE 05 — R$ 92.500,00 

O LOTE 03, "ALIMENTOS DIFERENCIADOS", foi considerado fracassado pelo fato da negociação 
entre a empresa "C SOUZA" e o pregoeiro, não atingirem o preço estimado para a aquisição. 

Em seguida, foi dado inicio à criteriosa análise do envelope de habilitação apresentado pelas 

licitante vencedora do lote, todos os documentos constantes do rol de itens habilitatórios estavam presentes 

e dentro do prazo. 

Finalizada as fases do pregão presencial, o pregoeiro perguntou ao licitante presente se havia a 

intenção motivada de interpor recurso. Nenhum dos licitantes manifestaram interesse em interpor recurso. 

Portanto, este pregoeiro iniciou a redigir o presente documento. 

Nada mais a tratar, foi lida a presente ata que segue assinada pelo Pregoeiro, Licitante presente e 

Nutricionista do Município. Encaminha o presente processo para Homologação pelo Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, sem a necessidade de observação do prazo recursal estabelecido no Art. 4° parágrafo 
XVIII, da Lei n°. 10.520/2002. 

Una/B- ' de oui i ro de 2021 ro,'  , 

". z I ER'  

RI  L RUSCIOLELLI DA SILVA 
Comissão de Apoio 

LICITAPLUS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 00.715.301/0001-00 
REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO RAFAEL DA SILVA COSTA - CPF 010.393.145-70, RO.: 
076 i$ 

w. s i. A SANTOS - CNPJ 	36.674.941/0001-58 
' 	"4 ' ENTANTE LEGAL: CA1CK SOUZA SANTOS - CPF.: 043.321.065-63, RO.: 1308690150 

-=TOS C. RAFAEL 	 NETO COMERCIAL EIRELI - Ni 'J.: 34.428.276/0001-97 
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIONOR RAFAEL DO S 
91, RG.: 02.780.017-26 _ 

NTOS NETO - CPF.: 335.078.215- 

Pre 	ura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14— Centro — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000. 

Tel. (73)-3236-2021 — Fax. (73) 3236-2186 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA  

Estado da Bahia 
Secretaria da Educação, Esporte, Cultura e Lazer 

Departamento de Nutrição da Alimentação Escolar- PNAE 

PARECER TÉCNICO 02/2021 

Município: Una 	 Estado: BA 

Processo Licitatório: Certame de Gêneros Alimentícios para Alimentação Escolar no período da 
Pandemia (COVID-19) 
n2  059/2021 

Conforme Comunicado para entrega das amostras — Pregão Presencial n2  059/2021 Processo 

Administrativo n2  166/2021, em que o objeto é a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a 

serem utilizados no preparo da alimentação para os alunos matriculados na Creche, Pré-Escola, 

Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos-EJA, no Período de retorno presencial às 

aulas durante a Pandemia decorrente do Novo Coronavírus (COVID-19) para os meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2021 da Rede Municipal de Ensino. Foram entregues na Secretaria 

Municipal de Educação - SEDUC, pelo licitante nome fantasia: BAHIA NEGÓCIOS, razão social: C 

RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-

CNPJ sob o n2 34.428.276/0001-97, as amostras dos gêneros alimentícios referentes ao lote n2 1 e 

lote n2 2, indispensáveis para a realização deste Parecer Técnico. A avaliação de tais amostras foi 

realizada no dia 14 de outubro de 2021, data em que os presentes, foram orientados sobre como 

proceder antes da avaliação de cada produto, conforme critérios elaborados pelo responsável técnico 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE do Município (embalagem, observando 

critérios como lacre, resistência, identificação do produto, prazo de validade e peso, assim como 

demais avaliações referente ao produto entregue, como a preservação das características naturais, 

aparência, consistência, sabor, odor, textura), legislação sanitária, regulamentos técnicos de 

qualidade e normas técnicas vigentes no país. Foram designados como avaliadores a Sra. Noelma 

Rodrigues Pereira, Nutricionista Responsável Técnica pelo Programa Nacional de Alimentação 

Escolar-PNAE do município, inscrito no CRN5 sob o n2 3988, Sra. Ana Francisca Almeida Santos-

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar —CAE, Sra. Carla Rodrigues Pereira Representante do 

Conselho de Alimentação Escolar-CAE e Miralva Mota Morais Cozinheira da Alimentação Escolar da 



Escola Mico Leão-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uma-APAE. 

Foram usadas para teste as amostras de acordo com o número do Lote. Os produtos analisados foram 

os seguintes: 

LOTE 1- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS 

ITEM PRODUTO MARCA PARECER 

01 

ARROZ INTEGRAL URBANO 
O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

02 

BISCOITO INTEGRAL, Tipo CREAN CRACKER INTEGRAL PETYAN 
O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

03 

BISCOITO INTEGRAL (DOCE). PETYAN 
O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

04 

EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO. BONARE 
O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

05 

FEIJÃO FRADINHO (TIPO 1) TOM 
0 produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

06 

IOGURTE (Natural pasteurizado) GRAINUNA 
O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

07 

LEITE DE COCO. YUKA 
O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

08 

LEITE, PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL (VACA) 
DESNATADO. 

BIG LEITE O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

09 
MANTEIGA NATURAL DA VACA 

O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

10 
POLPA DE FRUTA (Sabores variados) NATURE 

O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

LOTE 2- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS — BOLOS ARTESANAIS 

ITEM PRODUTO MARCA PARECER 

01 

BOLO DE MACAXEIRTA ARTESANAL 
REGIONAL O produto apresenta características sensoriais adequadas e 

especificações em conformidade com o referido edital. 

02 

BOLO DE MILHO ARTESANAL 
REGIONAL 

O produto apresenta características sensoriais adequadas e 
especificações em conformidade com o referido edital. 

• 



0.0 
BOLO DE PUBA ARTESANAL O produto apresenta características sensoriais 

REGIONAL adequadas e especificações em conformidade 
03 com o referido edital. 

Mediante as análises dos produtos acima apresentados, fica a Empresa C. RAFAEL DOS 

SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI apta a participar do Certame, sem a necessidade de 

apresentação de novas amostras dos produtos, por estarem em conformidade com o 

referido edital. 

Una Bahia, 14 de outubro de 2021. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS AVALIADORES 
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Noelma Roclfgu s Pereira 
Nutricionista CRN5SP23988 

Responsável Técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE 

4).e.krtarata  

- 	Ana Francisca AWneida Santos 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar-CAE 

, )4 ,PA-4)4 
Miralva Mota Morais 

Cozinheira da Alimentação Escolar da Escola Mico Leão/APAE 

(-10c31-9" QC)t—Carfi2o5:1-bigtellrici-4  estadweira. • 

Representante do Conselho de Alimentação Escolar-CAE 

Prefeitura Municipal de Una 
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14- Centro —CNPJ 13.672.605/0001-70, Una- Bahia — CEP 45.690-000 

E-mail: educacao@una.baAov.br  — Tel. (73) 3236-2021-1121 
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Prefeitura Municipal de Una 
Estado da Bahia 

Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Departamento de Nutrição da Alimentação Escolar - PNAE 

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS 

DURANTE A PANDEMIA (COVID-19) DE OUTUBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2021 

Processo Licitatório: Pregão Presencial N2  059/2021 Processo Administrativo N2  166/2021 Aquisição 
de diversos Gêneros Alimentícios para serem utilizados no preparo da Alimentação Escolar no retorno 
presencial às aulas durante a pandemia decorrente (COVID-19) como parte integrante do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar — PNAE. 
Dados do fornecedor: 
Nome Fantasia: BAHIA NEGOCIOS Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 34.428.276/0001-9 / Inscrição Estadual: 028.759.702 
Endereço: AV. UBERLÂNDIA, N2  37, MALHADO. /Cidade: ILHÉUS / Estado: BANIA / CEP: 45.651-314 
Telefone: (73) 9 9962-1323 /Fax: 	/ E-mail: bahianegocios.ios@outlook.com  

LOTE 1 - GENEROS ALIMENTICIOS - ESTOCAVEIS E PERECÍVEIS 
Produto: Arroz integral Marca: URBANO 

Critérios 
Embalagem com lacre: 0<) Sim 	( ) Não 
Identificação do produto: (A sim ( ) Não 
Embalagem Resistente: (14 Sim 	( ) Não 
Apresenta prazo de validade: eii) Sim 	( ) Não 
Registro de peso (A Sim ( ) Não 
Aparência tf) Mantida ( ) Não mantida 
Consistência / Textura: N Mantida ( ) Não mantida 
Odor: N Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (j) Bom ( ) Ruim 

Produto: Biscoito integral salgado Marca: PETYAN 
Critérios 

Embalagem com lacre: (NA Sim ( ) Não 
Identificação do produto: (14 Sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: h() Sim 	( ) Não 
Apresenta prazo de validade: (1) Sim 	( ) Não 
Registro de peso (,)) sim 	( ) Não 
Aparência cyj Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: (1.) Mantida ( ) Não mantida 
Odor: H) Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (4) Bom ( ) Ruim 

Produto: Biscoito integral doce Marca: PETYAN 
Critérios 

Embalagem lacre N sim ( ) Não 
Identificação do produto (1,) Sim 	( ) Não 
Resistência N.) sim 	( ) Não 
Validade (19 Sim 	( ) Não 
Peso N sim ( ) Não 
Aparência (,).) Mantida ( ) Não mantida 

• 



• Consistência /Textura (I) Mantida ( ) Não mantida 
Odor (9 Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (1) Bom ( ) Ruim 

Produto: Extrato tomate Marca: BONARE 

Critérios 
Embalagem lacre ()() Sim 	( ) Não 
Identificação do produto (1,) Sim 	( ) Não 
Resistência 60 sim ( ) Não 
Validade (j() Sim 	( ) Não 
Peso ()() Sim 	( ) Não 
Aparência V.) Mantida ( ) Não mantida 
Consistência / Textura eb) Mantida ( ) Não mantida 
Odor tyggradável ( ) Desagradável 
Sabor: (X) Bom ( ) Ruim 

Produto: Feijão fradinho Marca: TOZZO 

Critérios 

Embalagem lacre (1,) Sim 	( ) Não 
Identificação do produto (j) Sim 	( ) Não 
Resistência (1,) Sim 	( ) Não 
Validade (1,) Sim 	( ) Não 
Peso O) Sim ( ) Não 
Aparência (A Mantida ( ) Não mantida 
Consistência / Textura (,j) Mantida ( ) Não mantida 
Odor aggradável ( ) Desagradável 
Sabor: (3)•El m ( ) Ruim 

Produto: Iogurte Marca: GRAPICINA 
Critérios 

Embalagem com lacre: (f) Sim 	( ) Não 
Identificação do produto: (1%) Sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: t4 Sim 	( ) Não 
Apresenta prazo de validade: e4 sim o Não 
Registro de peso ((,) sim 	( ) Não 
Aparência (1) Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: (.) Mantida ( ) Não mantida 
Odor: ()Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: o.) Bom ( ) Ruim 

Produto: Leite coco Marca: YUKA 
Critérios 

Embalagem com lacre: (3,) Sim 	( ) Não 
Identificação do produto: (1) Sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: (13 Sim 	( ) Não 
Apresenta prazo de validade: (/) Sim 	( ) Não 
Registro de peso ()C) Sim 	( ) Não 
Aparência (1) Mantida ( ) Não mantida 
Consistência / Textura: (13 Mantida ( ) Não mantida 
Odor: (1)Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (1) Bom ( ) Ruim 

1 
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• 

Produto: Leite desnatado Marca: BIG LEITE 
Critérios 

Embalagem com lacre: (»Sim ( ) Não 
O LS)41A  Identificação do produto: () Sim 	( ) Não 

Embalagem Resistente: N sim ( ) Não 
Apresenta prazo de validade: @Sim ( ) Não 
Registro de peso (9 sim ( ) Não 
Aparência (i Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: o, Mantida ( ) Não mantida 
Odor: (»Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (4 Bom ( ) Ruim 

Produto: Manteiga Marca: NATURAL DA VACA 
Critérios 

Embalagem com lacre: (P Sim 	( ) Não 
Identificação do produto: 00 Sim ( ) Não 
Embalagem Resistente: (p Sim ( ) Não 
Apresenta prazo de validade: (P Sim 	( ) Não 
Registro de peso (1 /40 Sim 	( ) Não 
Aparência ep Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: () Mantida ( ) Não mantida 
Odor: ()Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: N Bom ( ) Ruim 

Produto: Polpa de fruta Marca: NATURE 
Critérios 

Embalagem com lacre: (1) Sim 	( ) Não 
Identificação do produto: (j) Sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: (I) Sim 	( ) Não 
Apresenta prazo de validade: (1) sim 	( ) Não 
Registro de peso (0 Sim ( ) Não 
Aparência (h) Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: () Mantida ( ) Não mantida 
Odor: @Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (P. Bom ( ) Ruim 

Produto: Bolo (aipim) Marca: REGIONAL 
Critérios 

Embalagem com lacre: 00 sim ( ) Não 
Identificação do produto: (» Sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: 0» Sim ( ) Não 
Apresenta prazo de validade: @ Sim ( ) Não 
Registro de peso N sim ( ) Não 
Aparência N Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: 0 Mantida ( ) Não mantida 
Odor: (,)Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (I) Bom ( ) Ruim 

LOTE 2- GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS — BOLOS ARTESANAIS 
Produto: Bolo (milho) Marca: REGIONAL 

Critérios 
Embalagem com lacre: 04) Sim 	( ) Não 
Identificação do produto: OP Sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: (f) Sim 	( ) Não 

1 



Apresenta prazo de validade: SI Sim ( ) Não 	
ti.uarviD 

Registro de peso V) Sim 	( ) Não 	 • f .  
Aparência (4 Mantida ( ) Não mantida 
Consistência / Textura: (4 Mantida ( ) Não mantida 
Odor: ()Agradável ( ) Desagradável 
Sabor: (4 Bom ( ) Ruim 

Produto: Bolo ( puba) Marca: REGIONAL 
Critérios 

Embalagem com lacre: N sim ( ) Não 
Identificação do produto: ti() sim 	( ) Não 
Embalagem Resistente: (4 Sim 	( ) Não 
Apresenta prazo de validade: (4 Sim 	( ) Não 
Registro de peso (k) Sim 	( ) Não 
Aparência (4 Mantida ( ) Não mantida 
Consistência /Textura: (4 Mantida ( ) Não mantida 
Odor: figgradável ( ) Desagradável 
Sabor: h() Bom ( ) Ruim 

• 	Una Bahia, 14 de outubro de 2021. 
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS AVALIADORES 

404. 9-,i toz 
Noelma Rodrigues Pereija 
Nutricionista CRN5-N23988 

Responsável Técnica do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE 

irYvts-g.Nanc‘hc-e-fr-iuda  
Ana Francisca Almeida Santos 

Presidente do Conselho de Alimentação Escolar-CAE 

NA~- 
Miraiva Mota Morais 

Cozinheira da Alimentação Escolar da Escola Mico Leão/APAE 

Cada RodrigucWeira 
Representante do Conselho de Alimentação Escolar-CAE 

Prefeitura Municipal de Una 
Rua Agenor Miranda, 70— Centro— PMU — CNPJ 13.672.605/0001-70, Una- Bahia — CEP 45.690-000 

E-mail: educação@una.ba.gov.br  — Tel. (73) 3236-2021-1121 
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Setor de Licitações <licitacoes@una.ba.gov.br> 

     

     

Planilha realinhada PP 059/21 
1 mensagem 

Claudionor Rafael dos Santos Neto <rafaneto@msn.com> 	 10 de outubro de 2021 10:43 
Para: Setor de Licitações <licitacoes@una.ba.gov.br> 

Deus os abençoe 

Rafael Neto 
Cel. (73) 9962 1323 
email: rafaneto@msn.com  
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BANIA 
NEGÓCIOS 

 

• 

Modalidade de Licitação 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Número 

 
059/2021 

Nome Fantasia: BAHIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

CNN: 34.428.276/0001-97 	 'inscrição Estadual: 028.759.702 
Endereço: AV. UBERLÂNDIA, Nz 37, MALHADO. 	 Cidade: ILHÉUS 
Estado: BANIA 	 CEP: 45,651-314 !Telefone: (73) 9 9962-1323 	IFax: ---------------------- 
E-mall: bahlanegoclos.los@routlook.com  

LOTE 1 ESTOCÁVEIS E PERECÍVEIS UNA (REALINHADA) 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO QUANTIODE PREÇO uniu. PREÇO TOTAL MARCA 

ARROZ LONGO FINO, tipo 2, subgrupo polido, classe longo fino, 
agulha Selecionados, não sendo necessário escolher. Isento de 
mofo, de odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem 
primária de 1 Kg em polletileno, transparente, incolor, termos 
soldado, contendo dados de Identificação do 
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 
validade, de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses 

KG 728 4.50 3276.00 NOTA 10 

2  ARROZ INTEGRAL tipo 1. Selecionados, não sendo necessário 

escolher. Isento de mofo, de odores estranhos e de substâncias 
nocivas. Embalagem contendo 1 kg, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de 
acordo as Normas e Resoluções 
vigentes da ANVISA /MS. Prazo de validade de 12 meses. 

KG 31 6.75 209.25 URBANO 

ACHOCOLATADO em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e 
minerais aromatizado artificialmente, sabor chocolate. Embalagem 
industrial de 200 ou 400gr, em sacos plásticos atáxicos, 
instantâneo, com registro no MS, data de fabricação com prazo de 
validade e número de lote aparentes, constando no rótulo 
declaração ou certificação do tipo do produto. Não contém glúten. 
O produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a 6 
meses, a partir da data de fabricação. 

KG 500 13.40 6780.00 ApTi 

4  AVEIA PARA PREPARO DE MINGAU, com vitaminas e sais minerais. 
Embalagem deverá ser em caixa envolvida por plásticos ou de 
papel impermeável fechado, rotulagem, deve estar em pacote de 
200g ou 500g, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
liquido, de acordo com as Normas e/ou resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. O produto a ser entregue não poderá ter validade 
inferior a 6 meses. 

KG 30 15.64 469.20 OUSAR 

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA ou MARIA, obtido pela mistura de 
farinha de trigo enriquecido de ferro e ácido fálico, gordura 
vegetal hidrogenada, açúcar e outros ingredientes, desde que 
permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. 
Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Características organolépticas: - aspecto: massa torrada sem 
recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: próprio - Textura: 
crocante/macia Validade: mínima de 08 meses. Embalagens duplas 
de polietileno de 400 g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido o uso de corantes (Resolução - CNNPA Na 12 de 1938) 

PCT 1880 5.27 9907.60 pELAGGio 



BISCOITO INTEGRAL, tipo CREAM CRACKER INTEGRAL obtido pela 
mistura de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, 
farinha de trigo integral amido de milho, sal refinado, gordura 
vegetal, leite (ou soro) e outros ingredientes, desde que 
permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos alcozidos, 
queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Característica organolépticas: aspecto: 
massa torrada sem recheio - cor: própria - odor: próprio - sabor: 
próprio - Textura: crocante/macia Validade: 
mínima de 08 meses. Embalagens duplas de polietileno de 400g, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não permitido o uso de 
corantes (Resolução - CNNPA Na. 12 de 
1938 

KG 20 5.17 103.40 PETYAN 

1  

I 

BISCOITO INTEGRAL (DOCE): Obtido pela mistura de farinha de 
trigo, ingredientes Integrais enriquecidos de ferro e ácido fálico, 
gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros ingredientes, desde 
que permitidos pela legislação e mencionados. O biscoito deverá 
ser fabricado a partir de matérias primas são e limpo, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação. 
Serão 

rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. 
Características organolépticas: - aspecto: massa torrada sem 
recheio - cor: própria- odor: próprio. sabor: próprio- Textura: 
crocante/macia Validade: mínima de 08 meses. Embalagens duplas 
de polietileno de 400 g, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Não 
permitido o uso de corantes (Resolução. CNNPA Na 12 de 1938). 

KG 20 5.45 109.00 PETYAN 

a EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - Produto à base de tomate 
100% natural, concentrado, com consistência bem espessa, cor 
vermelho escuro, acondicionado em latas de 340g. Classificado 
como extrato (e não molho) de tomate. Teor de sódio máximo de 
130mg em porção de 30g; O g de gorduras 
totais e Og de gorduras trens; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. 
Aprovado pela anvisa (marca testada como pura. 

UNO 450 REMAM  1.74 783.00 

5  FEIJÃO FRADINHO, tipo 1, constando no mínimo 90% de grãos na 
cor característica, variedade correspondente de tamanho e 
formato naturais, maduros, limpos e secos. Será permitido o limite 
de 2% de impurezas e materiais estranhos, obedecendo à Portaria 
161 de 24/07/87 — M.A. Embalagem primária 
de lkg em polietileno, transparente, incolor, termossoldado, 
contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de validade, de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. A embalagem secundária 
deve ser fardo de termossoldado, 
resistente, suportando o transporte sem perder sua ntegridade. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses. 

KG 200 8.31 1E62.00 TOZZO 

10  IOGURTE, natural, pasteurizado, adoçado e com sabor de frutas 
diversas, com polpas de frutas, resfriado.0 produto deve 
apresentar teor de matéria gorda (g/100g) entre, no mínimo 5,9 e 
máximo 0,5; e teor deprotelnas lácteas (g/100g) de no mínimo 2,9. 
Embalagem original de fábrica em polietileno atávico de 1litro, 
com identificação do produto, informação nutricional, prazo de 
validade, rotulagem de acordocom as Normas e ou Resolução 
vigentes da ANVISA.0 produto deve ser registrado no Ministério da 
Agricultura e \ ou Ministério da Saúde. 

L 2,400 5.81 13944.00 GRAPIUNA 

11  LEITE DE COCO, tradicional. Embalagem com 500 ou 200 mi, com 
dados de identificação do produto,marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluçõesvigentes da ANVISA/MS. Prazo de validade no mínimo 

L 110 2.69 295.90 YUKA 



17  LEITE, produto de origem animal (vaca) desnatado em pó, 

Embalagem original de fábrica em polietileno atávico de 200gr, 
com identificação do produto, especificação dos ingredientes, 
informação nutricional, marca do fabricante e Informações da 
mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da ._, 

KG 15 34.39 515.85 BIG LEITE 

13  

	" 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO. Massa alimenticia de sêmola com 
ovos. Enriquecida com ferro e ácido fálico. As massas ao serem 
postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Embalagem de 
polietileno, em pacote de SOOgr, com dados de identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e de acordo com 
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS. Prazo de validade de 

KG 450 7.87 354130 0.BENTA 

14  MASSA PARA SOPA. Massa alimentícia de sêmola com ovos, 
enriquecida com ferro e ácido fálico. As massas ao serem postas 
na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 
fermentadas ou rançosas. Com  rendimento mínimo após o 
cozimento de 2 vezes a mais do pesa antes 

da cocção. Embalagem de polietileno, em pacote de 500gr, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da 
ANVISA/MS. Prazo de validade de 12 meses 

KG 390 11.25 4387.50 FORTALEZA 

• 

• 



15 MANTEIGA- Produto gordura láctea com sal de origem animal. 
Manteiga obtida a partir do leite de vaca separada de outros de 
seus componentes. Deve conter vitamina A, E, B12, Kl. Ser Isenta 
de gordura trans e outras substâncias que descaracterize o 
produto. Embalagem com, no mínimo, 500g, 
contendo dados de identificação do produto, marca do a bricante, 
prazo de validade mínimo 30 dias e peso liquido. O produto deverá 
ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas (10c ou de acordo com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a características do produto. De modo que 
as embalagens não se apresentem estufadas ou alteradas. 

KG 590 36.62 21605.130 NATURAL DA VACA 

I-6 MILHO PARA MUNGUNZÁ, branco, devendo ser fabricadas a partir 
de matérias primas sãs e limpas isentas de terra e parasitos, livre 
de umidade. Com  o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 
vezes a mais do peso antes da cocção. Embalagem de polietileno 
transparente original de fábrica, em pacote de 500g, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, 
peso liquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes 
da ANVISA/MS. 

CO 250 8.31 DULAR  2077.50 

17 ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA, líquido viscoso refinado, rico em 
vitamina E. obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico, fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas. 
Embalagem de 900 ml, em polietileno tereftalado (PET), com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções da ANVISA/MS. Prazo mínimo 
de validade de 6 meses 

L 680 8.75 SOVA 
 5950.00 

10 POLPA, de fruta, congelada, sabores variados. Embalagem de 01 
Kg, com identificação do produto,marca do fabricante, prazo de 
validade, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA e de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da ANVISA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

co 2600 6.07 SATURE 
 15782. 00 

19 QUEIJO MUSSARELA, fatiado, resfriado. Produto elaborado com 
leite de vaca Integrai, com aspecto de massa semidura, cor branco 
creme homogênea. Embalagem com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso liquido e rotuiagem de acordo com a 
legislação. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Agricultura e/ou Ministério da Saúde 

KG 100 40.64 4064.00 SOL 

20  SAL, refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais 
brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com 
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg 
de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Especifica. 
Embalagem em plástico de polietileno de lkg, com identificação 
da produto, marca do fabricante, prazo de alidade, peso liquido e 
de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS ou 
registro no Ministério da Agricultura. O produto a ser entregue 
não poderá ter validade inferior a 6 meses. 

co 250 0.87 217.50 MIRAMAR 

21  VINAGRE de álcool ou vinho, tipo macio, acidez 4,50, aspecto físico 
liquido, aspecto visual límpido e sem depósitos Embalagem com 
500 mi, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e de acordo com as Normas e/ou 
Resoluções vigentes da AnviSa/MS. 

UND 100 1.33 399.00 FIGUEIRA 

R$96,000.00 

o 

Valor d Proposta (Noventa e seis mil reais. 
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as caracte(sticas constante 

na Proposta de Preço deste Edital 
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdencládas, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta ê de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3" 

3° da Lei de Licitações. 
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem Interpostos no curso da licitação estende-se-a ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 §3' da lei de Licitações. 

Ilhéus,08 de Outubro de 2021 

Claudionor Rafael dos Santos Neto 

Sócio Administrador 

RG 278001726 55P-Ba 

CPF 335.078.215-91 



'3 REGÓCII OS 
PECOU FOI E SeLOODOL, 

Modalidade de Licitação 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Número 

Nome Fantasia: BAHIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL. DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
CNPJ: 34.428.276/0001-97 	 Inscrição Estadual: 028.759.702 

Endereço: AV. UBERLÂNDIA, N°37, MALHADO. 	 'Cidade: ILHÉUS 

Estado: BAHIA 	 'CEP: 45.651-314 'Telefone: (7319 9962-1323 	'Fax: ----- 	---- 

E-mail: bahlanegoelos.los@outlook.com  

LOTE 2 LEGUMES, FRUTAS, BOLOS E POLPAS DE FRUTA - UNA (REALINHADA) 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO CLUANTIDDE PREÇO UNIT. PREÇOTOTAL MARCA 

ABACAXI, especial, de primeira, apresentando grau de aturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 260 4.38 3228.80 REGIONAL 

2  ABÓBORA JACARÉ, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 1,000 3.18 3180.00 REGIONAL 

AIPIM BRANCO, especial, de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 2000 3.89 7780.00 REGIONAL 

A ALHO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem 
rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 150 18.02 7703.00 REGIONAL 

5  BANANA DA PRATA, especial, de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 1400 2.47 3458.00 REGIONAL 

6  BANANA DA TERRA, especial, de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos fisicos e mecánicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1,300 4.38 5634.00 REGIONAL 



BATATA INGLESA, especial, de primeira, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 

transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 602 3.15 1896.30 REGIONAL 

8  BETERRABA EXTRA, de primeira, apresentando grau de aturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 145 2.96 429.20 REGIONAL 

9  BOLO DE MACAXEIRA: ótima qualidade, Integro produzido de 
forma artesanal em estabelecimentos certificados e utorizados 
pela Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem 
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em alimentos 
industrializados. Embalagem deve ser em plástico transparente, 
lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, prazo de 
validade e descrição de todos os ingredientes utilizados. 

KG 1,500 10.60 15900.00 REGIONAL 

10 BOLO DE MILHO: ótima qualidade, integro produzido de forma 
artesanal em estabelecimentos certificados e autorizados pela 
Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem 
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em alimentos 
industrializados. Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, 
prazo de validade e descrição de todos os ingredientes utilizados 

KG 1,500 REGIONAL  10.60 15900.00 

11 BOLO DE PUBA: ótima qualidade, íntegro produzido de forma 

artesanal em estabelecimentos certificados e autorizados pela 
Vigilância Sanitária, que utilizem de insumos naturais, sem 

conservantes, corantes e outros aditivos utilizados em alimentos 
industrializados. Embalagem deve ser em plástico 
transparente, lacrada, com indicação do peso, data de fabricação, 
prazo de validade e descrição de todos os ingredientes utilizados. 

KG 1,500 REGIONAL  10.60 15900.00 

22  COLORAU (URUCUM) com aspecto de pó fino, produto natural 
constituído de matéria prima sã, limpa e especifico para culinária, 
com cheiro e sabor próprio. O produto deve estar acondicionado 
em embalagem plástica de 50g de modo a garantir o transporte e 
armazenamento. Sua validade não 
deve ser inferior a 6 meses. 

KG 20 5.99 119.80 REGIONAL 

13 

COENTRO, especial, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Coloração 

KG leo 2.13 213.00 REGIONAL 

14 COUVE, especial, de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Coloração 
varria 

KG 350 2.12 742.00 REGIONAL 

15 CENOURA E)(TRA, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 230 2.77 637.10 REGIONAL 

16 

CEBOLA, de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem rachaduras 
ou cortes nas cascas e a polpa 
deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a 

KG 450 2.26 1017.00 REGIONAL 



17  CHUCHU EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 800 2.33 186000 REGIONAL 

18  CRAVO DA ÍNDIA - Embalagem plástica contendo até 50 g do 
produto, apresentando a maioria dos cravos íntegros sem 
sujidades. Apresentar validade superior a 3 (rês) meses a partir da 
data de pntrega 

KG 15 21.20 518.00 REGIONAL 

is LARANJA TIPO PÊRA, de primeira, In natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 110 2.69 295.90 REGIONAL 

20  LIMÃO ROSA Tipo comum com grau de maturação tal que lhes 

permita suportar transporte, manipulação e conservação 
adequada para consumo mediato e imediato, tamanho médio, 
apresentando cor, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração 
uniforme. Não apresentando manchas, machucaduras, bolores, 
sujidade, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência e qualidade. Livre de umidade externa anormal e 
resíduos de fertilizantes. De colheita recente, com 
acondicionamento em caixas plásticas devidamente higienizadas 

KG 200 2.69 518.00 REGIONAL 

21  MAÇÃ VERMELHA, de primeira, In natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 

transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 

polpa deverão estar intactas e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 1,800 4.59 8262.00 REGIONAL 

• 



22 MAMÃO TIPO FORMOSO, de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportara manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e 
transporte. Não apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a 
polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 1050 2.63 REGIONAL  2761.50 

23 MANGA, especial, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 

apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de 

KG 250 2.70 675.00 REGIONAL 

24 MELANCIA, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas 
cascas e a polpa deverão estar intactos e limpos. Com  ausência de 

sujidades, parasitas e larvas, de 

KG 1,090 1.48 1E1320 REGIONAL 

25  PIMENTA E COMINHO em pó, produto natural constituído de 
matéria prima sã, limpa e especifico para culinária. O produto deve 
estar acondicionado em embalagem plástica contendo 50 gr de 

modo a garantir o transporte e armazenamento. Sua validade não 
deve ser inferior a 6 meses. 

KG n 21.16 317.40 REGIONAL 

26 PIMENTÃO, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Sem danos físicos e 
mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não apresentarem 

rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão estar intactos e 
limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo 

com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 130 4.10 533.00 REGIONAL 

27  REPOLHO BRANCO, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 

estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 

larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 150 3.18 477.00 REGIONAL 

28 TAPIOCA farinha, seca, granulada. Embalagem de polietileno em 
pacote de lkg com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, peso liquido e de acordo com as 
Norma e/ou Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Prazo mínimo de 
validade de quatro meses e data de fabricação até 30 dias. 

KG 150 5.50 R25.00 REGIONAL 

29  TOMATE EXTRA, de primeira, apresentando grau de maturação tal 
'que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Sem danos 
fisicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Não 
apresentarem rachaduras ou cortes nas cascas e a polpa deverão 
estar intactos e limpos. Com  ausência de sujidades, parasitas e 
larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 510 3.18 1622.80 REGIONAL 

R$99,000.00 

Valor d Proposta (Noventa e nove mil reais ) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as caractersticas constante 

na Proposta de Preço deste Edital 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e ou-evidenciarias, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, 43°  

r da Lei de Licitações. 

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estende-se-á ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 §3°  da lei de Licitações. 

Ilhéus,08 de Outubro de 2021 

Claudionor Rafael dos Santos Neto 

sécio Administrador 

RG 278001726 55P-Ba 

CPF 335.078.215-91 



o 

BAHI
NEGOCI

A 
 

• 

Modalidade de Licitação 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Numero 

059/2021 

Nome Fantasia: BAHIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

CNPJ: 34.428.276/0001-97 Inscrição Estadual: 028.759.702 

Endereço: AV. UBERLÂNDIA, Nz 37, MALHADO. Cidade: ILHÉUS 

Estado: BAHIA CEP: 45.651-314 Telefone: (73) 9 9962-1323 Fax: 	----- 

E-mail: bahlanegocios.los@outlook.com  

LOTE 4 PÃES UNA (REALINHADA) 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO QUANTIDDE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL MARCA 

PÃO FRANCÊS, tipo cacetinho, fabricado com matéria prima de 
primeira qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos, em 
perfeito estado. Unidade de 50g de acordo com as normas e ou 
Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos de polietileno, 
peso líquido de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

KG 23,700 0.5450 12916.50 PADARIA MODELO 

2  PÃO INTEGRAL tipo cacetinho, fabricado com farinha de trigo 

integral e farinha de trigo enriquecida em ferro e ácido fálico. 

Matéria prima de primeira qualidade. Isento de matéria terrosa, 
parasitos, em perfeito estado de conservação. Unidade de 40g de 

acordo com as normas e ou Resolução da ANVISA/MS, embalagem 
em sacos de polietileno, peso líquido de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. 

KG 450 09405 423.23 PADARIA MODELO 

3  PÃO, Tipo leite, fabricado a partir de matéria prima de primeira 
qualidade isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Unidade de 50g de acordo com as normas e 
ou Resolução da ANVISA/MS, embalagem em sacos de polietileno, 
com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA 

KG 21,750 0.5453 11860.28 PADARIA MODELO 

12$25,200.00 

Valor d Proposta (Vinte e cinco mil duzentos reais . ) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as caracteisticas constante 

na Proposta de Preço deste Edital 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente. 

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64,53' 

3° da Lei de Licitações. 

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estende-se-á ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 §3* da lei de Licitações. 

Ilheus,08 de Outubro de 2021 

Claudionor Rafael dos Santos Neto 

Sócio Administrador 

RG 278001726 SSP-Ba 

CPF 335.078.215-91 
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Modalidade de Licitação 	 PREGÃO PRESENCIAL 
Número 
059/2021 

Nome Fantasia: BANIA NEGOCIOS 

Razão Social: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 

CNN: 34.426276/0001-97 	 'Inscrição Estadual: 028.759.702 

Endereço:AV. UBERLÂNDIA, Na 37, MALHADO. 	 'Cidade: ILHÉUS 

Estado: BAHIA 	 CEP: 45.651-314 	Telefone: (73) 9 9962-1323 	Fax: --- 	---------- 

E-mail: bahlanegoclos.los@outlook.com  

LOTES CARNES E PROTEÍNAS UNA (REAUNHADA) 
ITEM DESCRIÇÃO DOPRODUTO UNO QUANITIODO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL MARCA 

CARNE BOVINA, resfriada, de primeira para (bife). Embalagem dei. 
kg  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.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal / 

.. 	 —_ 

KG 300 42.87 12861.00 ITACARNE 

2  CARNE BOVINA, resfriada, de segunda (moída), sem osso. 
Embalagem de 1 kg 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.105 de 19/05/99 e da Lel 

. 	. 	. 

KG 1,010 35.45 3SS04.50 ITACARNE 

CARNE BOVINA, (do sol) resfriada, de segunda, sem osso. 
Embalagem de 1 kg 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 
Portadas do Ministério da Agricultura, 
DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98. da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei 
Municipal / Vigilância Sanitária na 5504/99. 

02 540 41.40 22356.00 ITACARNE 

4 

OVO tipo extra, classe A, branco. Com  casca limpa, intacta, isenta 
de umidade externa anormal, mofo 
ou cheiro desagradável, sem manchas, rachaduras ou defeitos. 
Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos de manuseio e transporte. Embalagem contendo 12 
unidades, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de vai 

co 590 OVOS EL  685 4041.50 

PEITO DE FRANGO, congelado, sem pele, com osso, de primeira 
qualidade. Embalagem de 1 kg 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.105 de 19/05/99 e 
da Lei Municipal /Vigilância Sanitária n° 5504/99 

KG 1060 16.45 11437.00 CHICO GALETO 

R592,500,00 
Valor d Proposta Noventa e dois mil e quinhentos reais. 1 
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as caractelstIcas constante 
na Pro osta de Preço deste Editai 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenclarlas, conforme legislação vigente. 
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3' 
3' da Lei de lifitaÇõeS. 

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitaçâo estende-se-á ao 
prazo de convocação previsto no artigo 645? da lei de Licitações. 
Ilhaus,08 de Outubro de 2021 

Oaudionor Rafael dos Santos Neto 
Sacio Administrador 

co 278001726 SSP-Ba 
CPF 335.016215-91 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
ESTADO DA BANIA 

Processo: Processo Administrativo n° 166/2021 - Pregão Presencial n° 059/2021, para 

Sistema de Registro de Preços, Tipo Menor Preço por Lote. 

Objeto: "AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM 

UTILIZADOS NO PREPARO DA MRENDA ESCOLAR COMO PARTE 

INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — 

PNAE". 

Assunto: Solicitação de parecer jurídico final. 

Origem: Procuradoria Jurídica do Município. 

Ao Setor de licitação da Prefeitura Municipal de Una — Bahia. 

PARECER 

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
MODALIDADE PREGÃO VISANDO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 
APONTAMENTOS SEGUNDO DECRETO 
MUNICIPAL N. 173/2013. HABILITAÇÃO 
TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA. 

Cuida-se de minuta de edital e anexos referentes ao procedimento de 

Sistema de Registro de Preços por intermédio da modalidade Pregão Presencial, tipo 

menor preço, por lotes, com a finalidade contratação de empresa para "AQUISIÇÃO DE 

DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO 

DA MRENDA ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE DO PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — RNAE". 

A fase interna do processo licitatório em questão, bem como as minutas 

do Edital e do contrato, foram analisados anteriormente por essa Procuradoria. Registre-se, 

inclusive, que o processo administrativo deve ser devidamente autuado e todas as suas 



Vir No; 
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ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 
folhas devem ser numeradas, de modo a resguardar a integridade dos atos no caso eventual 

de retirada ou perda de documentos. 

O I. Pregoeiro instou o processo com regularidade após o mapeamento 

do objeto e parecer jurídico da minuta Editalícia, com a juntada aos autos de toda a 

documentação necessária para legitimar o ato licitatório, e publicação do aviso 

convocatório no veículo legal. 

Reitere-se, nesse ponto, que a via original do instrumento convocatório 

deverá ser datada, rubricada em todas as folhas e assinada pela autoridade que o expedir, 

permanecendo no processo de licitação, uma vez que dele serão extraídas cópias integrais 

ou resumidas, para divulgação e fornecimento aos interessados. 

Desta forma, iniciando-se a análise da fase externa do pregão, a 

convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado em 

jornal de circulação regional (Diário Oficial do Município do dia 28 de setembro de 2021, 

edição 3549), do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação do local, dia e 

horários em que foi franqueado o acesso à integra do Edital, foi respeitado o prazo de 8 

(oito) dias Úteis após a publicação, até a realização da sessão pública, dia 08/10/2021, para • 	análise e julgamento das propostas. 

Com efeito, ressalte-se que o andamento processual impulsionou-se por 

intermédio de solicitação da unidade de origem, propostas de orçamentos de empresas 

atuantes no mercado, apresentação da documentação das proponentes na fase de 

credenciamento e habilitação até a abertura da sessão, tudo isso conforme as exigências do 

Edital. 

Destaque-se que não foram realizados pedidos de esclarecimentos ao 

presente certame. 

2 



ESTADO DA BAHIA 

• 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA oP'65  
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 

Verifica-se que, quando da sessão da licitação, houve o comparecimento 

de 03 (três) empresas, o que evidencia que o edital respeitou os princípios da ampla 

participação entre os interessados e o caráter competitivo do certame. 

Assim, na etapa de lances verbais, a empresa C. RAFAEL DOS 

SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI — CNPJ N° 34.428.276/0001-97, sagrou-se 

vencedora dos lotes 01, 02, 04 e 05, sendo que, após disputa e, ao final, negociação, junto 

ao Pregoeiro, do valor inicialmente proposto, atingiu um menor valor e atendendo, assim, 

os interesses de Administração Pública. O lote 03 — ALIMENTOS DIFERENCIADOS 

restou fracassado, eis que, após negociação entre o pregoeiro e a empresa licitante, não se 

chegou ao preço estimado para a aquisição. 

No plano da análise de habilitação, ressalte-se que o I. Pregoeiro 

habilitou a empresa após a verificação de que a documentação entregue satisfez às regras 

Editalícias, sobretudo em função da apresentação de atestados de capacidade técnica, o que 

atesta a idoneidade e expertise na execução contratual em contratações anteriores. Como é 

cediço, os documentos de habilitação devem ser rubricados pelo pregoeiro e equipe de 

apoio. De igual modo, a ata da sessão. 

A empresa vencedora ainda apresentou os itens para amostra, os quais 

foram analisados pelos Responsáveis Técnicos do Município. Destaque-se, ainda, que a 

proponente vencedora apresentou, também, a planilha de preço realinhada, a fim 

comprovar a viabilidade econômico-financeira para execução do contrato no valor 

proposto. 

Do exposto, oportunizada a competitividade entre os interessados haja 

vista o edital se encontrar em conformidade com a legislação aplicável, evidenciado que o 

Pregoeiro procedeu, em todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, em 

consonância com a Lei n° 10.520/2002 e a Lei n° 8.666/1993, bem como em estrita 

observância aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, 

razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instru ento 
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ESTADO DA BAHIA 

convocatório, essa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA 
Estado da Bahia 

Procuradoria Jurídica 

Procuradoria Jurídica opina favoravelmente à sua adjudicação e 

• 

posterior homologação pelo Gestor Público. 

Salvo melhor juízo, é o parecer. 

Una — Bahia, 10 de ulro de 2021. 

Itall 	ssunção Cavalcante 

Procuílador Jurídico Municipal 

• 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°000070/2021 

O MUNICÍPIO DE UNA, pessoa jurídica, órgão público do Poder Executivo Municipal, inscrito no CNPJ n°  
13.672605/0001-70, com sede na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, n° 14, Centro, nesta Cidade, doravante 
denominado MUNICÍPIO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. TIAGO BIRSCHNER, brasileiro, 
maior, portador do RG tf 09711624 68 SSP/BA e CPF n° 014.834.565-44, residente e domiciliado neste 
Município, na Rua Felix Caldas, n° 215, Centro, e, do outro lado. a C RAFAEL DOS SANTOS NETO 
COMERCIAL EIRELI, estabelecida na Rua AV. UBERLÂNDIA, 37 - MALHADO - Iheus - BA - CEP: 
45651314, hscnta no CNPJ no 34.428.27610001-97, representada neste ato pelo Sr. IAGO SILVA 
BARBOSA, portador do RG no 1372307028, CPF no 062.330.765-01, doravante designado 
simplesmente FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada 
no Pregão Presencial n° 00005912021, para Registro de Preços relacionados no Anexo Ido Edital, nos termos 
da Lei ri.° 8,666/93, da Lei n° 10.520/02 e do Decreto Municipal, consoante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços de AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GLNEROS ALIMENTICIOS 
PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO PARTE INTEGRANTE DO 
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, classificados no Pregão Presencial n° 
000059/2021, conforme especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o 
prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas 
necessidades e segundo a conveniência do serviço ixiblico, e que a este termo integram, como se transcritas. 

1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura 
desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as 
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes, 

13.É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da 
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite 
estabelecido. 

1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão 
advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação" relativa às licitações, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 

1.6. O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata 
de Registro de Preço, os acréscimos nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da 
quantidade licitada para cada item registrado 

1.7. As supressões poderão ser superiores a 25%. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS: 

21. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do 
fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso fornecimento de equipamentos/materiais 
permanentes, nas condições estabelecidos no ato convocatório. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata; 

3.2. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 
os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia 
útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem Ônus. 

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE: 

4.1. O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 

4.2. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustadosnos termos e prazos fixados pela 
"Administração". 

4.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de 
alteração das aliquotas dos já existentes. 

4.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços 
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, desde que acompanhado de documentos que 
comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos 
produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentas. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA: 

5.1, Os serviços serão prestados no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor responsável 
designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá à conferência, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos. 

Parágrafo Primeiro - O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados. pelo Municipio, todos as 
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.° 8.656/93. 

Parágrafo Segundo - O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação de serviço em 
desacordo com as especificações do objeto da licitação. 

5.2. O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e pontualidade da 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OFNYNLRZVTBJJJH2JFJPEW 
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prestação do serviço, providenciando sua imediata correção, sem ónus para o Município; 

5.3. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o 
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis. 

54.O prazo para início da prestação do serviço será de até 01 (um) dia corrido, contados a partir da assinatura 
da AFM pelo Fornecedor. 

5.5.A prestação do serviço somente será considerada concluída mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, 
expedido pelo setor de recebimento, através do carimbo padrão. 

5.6. O prazo estabelecido no item 5.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração. 

5.7. O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nu Edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES 

6.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. não assinar a Ata de Registro de 
Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, atrasar injustificadamente o inicio do 
fornecimento, descumprir total ou parcialmente as obrigaçoes previstas, comportar-se de modo inidãneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sançães, sem 
prejuízo da reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e 
criminais: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação 

c) Suspensão de contratar como Município por 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de midoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 

Ti A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas na Lei n°8.666/93; 

7.2. A Fornecedora poderá rescindir administrativamente a respectiva Ata de Registro der Preços, nas hipóteses 
previstas na Lei n° 8.666/93; 

T3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hireiteses da Lei 8.666/93, não cabe ao Município 
direito a qualquer indenização. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. A fiscafização do objeto deste instrumento será exercida pelo Secretário Municipal das Finanças. 

82 Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues o 
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicado a SSA para adoção das 
providências cabíveis. 

8.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte da Estado não eximirá o Fornecedor da total 
responsabilidade na execução deste fornecimento. 

13. DA VIRGULAÇÃO AO EDITAL 

131, 4:, Fornecedor se obriga a proceder a prestação do serviço, objeto deste instrumento na conformidade do 
constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos 
os fins e efeitos legais. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.t O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda 
que vinculadas à execução do presente instrumento. 

16. DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da comarca de Una, Estado da Bahia, pra dirimir eventuais contritos originados pela 
presente Ata e pelo Muro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais prMlegiado que possa ser. 

Una (BA), 20 de outubro de 2021. 

Tiago Birschner 
fhfurncipro de Una 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI 
Fornecedor 
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Itens do Contrato 

Lote: LOTE 01- ESTOCAVEIS E PERECIVEIS 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
000001 ARROZ LONGO FINO, TIPO 1 KG 728 4,50 3.276,00 
000002 ARROZ INTEGRAL CX 31 6,75 209,25 
000003 Achocolatado em Po, 400g UNI 500 13,40 6.700,00 
000004 
	 Sais minerais 

AVEIA PANA HKEPAHO Uh MINGAU , com vitaminas e 
KG 30 15,64 469,20 

000005 BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA ou MARIA PCT 1880 5,27 9.907,60 
000006 	 INTECRAi 

EllSWI II) 	 t IN i Er3HAL, ipo CNEAM CRACKER 
PCT 20 5,17 103,40 

000007 BISCOITO DOCE INTEGRAL KG 20 5,45 109,00 
000008 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO UNI 450 1,74 783,00 
000009 FEIJÃO FRADINHO, TIPO 1 

11)(311H 
KG 200 8,31 1.662,00 

000010 1E, natural, pasteurizado, adoçado e com sabor 
de fri eas diversas LT 2400 5,81 13.944,00 

000011 LEITE DE COCO 500 ML LT 110 2,69 295,90 
000012 produto de on LEI 1h, 	 gem animal (vaca) desnatado em 

nó KG 15 34,39 515,85 
000013 MACARRÃO PARAFUSO 500 GRAMAS PCT 450 7,87 3.541,50 
000014 MASSA PARA SOPA KG 390 11,25 4.387,50 
000015 MANTEIGA KG 590 36,62 21.605,80 
000016 MILHO PARA MUGUNZA, BRANCO, 500G UNI 250 8,31 2.077,50 
000017 ULEU LUMESIIVEL L/E SUJA, LIQUIDO VISCOSO 

REFINADO LAT 680 8,75 5.950,00 
000018 POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS KG 2600 6,07 15.782,00 
000019 QUEIJO MUÇARELA FATIADO RESFRIADO KG 100 40,64 4.064,00 
000020 SAL, REFINADO, IODADO II UNI 250 0,87 217,50 
000021 VINAGRE, DE ÁLCOOL OU VINHO, 500 ML UNI 300 1,33 399,00 

Lote: LOTE 02- LEGUMES,FRUTAS,BOLOS E POLPAS DE FRUTA 

Item Produto/Sento Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
000022 ABACAXI QUILO 760 4,38 3.328,80 
000023 ABÓBORA KG 1000 3,18 3.180,00 
000024 AIPIM KG 2000 3,89 7.780,00 
000025 ALHO KG 150 18,02 2.703,00 
000026 BANANA DA PRATA DZ 1400 2,47 3.458,00 
000027 BANANA DA TERRA DZ 1300 4,38 5.694,00 
000028 BATATA INGLESA KG 602 3,15 1.896,30 
000029 BETERRABA KG 145 2,96 429,20 
000030 BOLO DE AIPIM KG 1500 10,60 15.900,00 
000031 BOLO DE MILHO KG 1500 10,60 15.900,00 
000032 BOLO DE PUBA KG 1500 10,60 15.900,00 
000033 COLORAU (URUCUM) KG 20 5,99 119,80 
000034 COENTRO VI KG 100 2,13 213,00 
000035 COUVE KG 350 2,12 742,00 
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000036 CENOURA I KG 230 2,77 637,10 
000037 CEBOLA BRANCA KG 450 2,26 1.017,00 
000038 CHUCHU KG 800 2,33 1.864,00 
000039 CRAVO DA ÍNDIA 10 GRAMAS UNI 15 21,20 318,00 
000040 LARANJA PÊRA KG 110 2,69 295,90 
000041 LIMÃO KG 200 2,69 538,00 
000042 MAÇÃ VERMELHA DE PRIMEIRA KG 1800 4,59 8.262,00 
000043 MAMÃO TIPO FORMOSO KG 1050 2,63 2.761,50 
000044 MANGA KG 250 2,70 675,00 
000045 MELANCIA KG 1090 1,48 1.613,20 
000046 PIMENTA E COMINHO EM Pá KG 15 21,16 317,40 
000047 PIMENTÃO KG 130 4,10 533,00 
000048 REPOLHO BRANCO KG 150 3,18 477,00 
000049 TAPIOCA, SECA, GRANULADA, 1KG KG 150 5,50 825,00 
000050 TOMATE 2 KG 510 3,18 1.621,80 

Lote: LOTE 03- PAES 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 
000051 PÃO FRANCÊS KG 23700 0,55 12.916,50 
000052 PÃO INTEGRAL UNI 450 0,94 423,23 
000053 PÃO TIPO LEITE 50 GRAMAS KG 21750 0,55 11.860,27 

Lote: LOTE 04-CARNES E PROTEINAS 

Item Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unjtário Valor Total 
000054 CARNE BOVINA, resfriada, de primeira para (bife) KG 300 42,87 12.861,00 
000055 CARNE BOVINA, resfriada, de segunda (moida), sem 

EISSo KG 1010 35,45 35.804,50 
000056 CARNE BOVINA DO SOL KG 540 41,40 22.356,00 
000057 Ovo tipo extra, branco com casca I UNI 590 6,85 4.041,50 
000058 PEITO DE FRANGO SEM PELE COM OSSO KG 1060 16,45 17.437,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO 312.700,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°000070/2021 FL 7 / 3 
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18/10/2021 Data 

Licitação Pregão Presencial N°000059/2021 

ADJUDICAÇÃO  

PROCESSO LICITATORIO N° 000166/2021- Pregão 
Presencial N° 000059/2021  

Em face da ata de abertura e julgamento e ao mapa de apuração das 
propostas, junto aos presentes autos ADJUDICO  corno vencedora(s) da 
presente hcitação a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) para fornecit 	rei ito de 
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM 
UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR COMO PARTE 
INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
PNAE., exercício de 2021: 

C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL EIRELI nos lotes 1, 2, 3 e 4 no valor 
total de 11$ 312.700.00 (trezentos e doze mil setecentos reais) 

Valor Total do Certame: R$ 312300 00 

Diante do exposto o Pregoeiro encaminha o presente processo licitatório para 
HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

Una, 18 de outubro de 2021. 

Caio Cézar Oliveira Santos 

Pregoeiro 

1 / 1 
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Licitação Pregão Presencial N° 000059/2021 
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HOMOLOGAÇÃO 

Referente ao Processo Licitatório e  000166/2021 - Pregão Presencial n° 
000059/2021  

Fundamentação: Art. 41 inc. VI. 

1-lomologo o resultado do presente Processo Liritatárici, que declara Vencedora a 
proposta das Empresas: C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL 
EIRELI nos lotes 1. 2„ 3 e 4 no valor total de RS 312.700,00 (trezentos e doze 
mil setecentos reak) para fornecimento de AQUISIÇÃO DE DIVERSOS 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREMLÍITLIZADOS NO PREPARO DA 
MERENDA ESCOLAR COMO PARLE INTEGRANTE DO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE., exercício de 2021: pzna 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Ciência aos interessados ob escriçães legais pertinentes 

Una-Ba, 18 de outubro de 2021. 

TIAGO BIRSCHNER 
Prefeito Municipal 

1 I 1 
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