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CO NTR ATO Nu O 1 7/20 1 • 

yi '11 cI1I t.J '1 1J i ''I.I11íÃ'i 

OBJETO: AQUIS ÇÃO DE ctIEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDERL%. 

NECESSIDADES DOS 7iI iIi1.1ILIUJJ I 'LWX.IMARIMBETA  

VIGÊNCIA: 27/03 a 27/05/2018 
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CONWATO 4Q  .017/2018 
Prç.CCS5C Ad -'iHstthsor.O40/20l7 

PREGÃO P ESENaAL PARA REGISTRO 1] E PREÇOS ',: '-3  3; ---:; 7-017 

CONTRATO QUE ENE El :ELEBRAM DE UM LADO A 
FUNDAÇÃO MARIMBEtA E DE OUTRO, A EMPRESA 
CC JEROAL SERGIPANO UDA 

--TANTE, 
neste ato representaoo peo oretor presd-er!te CLEONICE MOREIRA DE ALMEIDA 
dentdade n 2  7949E857 expedida peça Secretaria de Segurança Pública dc Estado da 	o CPF;F-:iiI: 

reside- :e e domiciliado na Rua José Rodrigues Vianna, nesta cidade de ftabuna-Bahia, no uso das atribuçàes :e- 
gerais de que trata a Lei Federal nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas atinentes à matéria, daqui 
por diante designada simplesma'ts CONTRATANTE e do outro lado a empresa COMERCIAL SERGIPANO LTDA CNPJ: 
02.953.87110001-55 Pessoa Jurídi:s 	reito privado, inscrita no CNPJ: 02.953.87110001-55, localizada no Endereço Rua Sào 
José, 152— Terreo, Bairro Fat — a tefore 73.3211.5630, neste a: 3 representada pelo Sr. Cleudenberg Santos da Silva da Silva. 
Gerente Comercial, CPF: 004.18..EEE-52, 	dc RG n1C17OC2-c3. Oora: - cnte deLen-aca smoesmenre COTRAADA 
-esc em 	r esenre CC'. AU. caco nas i,es CC CC:O2. 366GE3 e alte - 	es posteriores 
9.4C:2OCi e demas :egsiacI: : tnentes, conomme o P:GÃO PRESENCIAL PAR .A REGISTRO DE PREÇOS N 9  00612017, 
mediante as seguintes CiáusuL e:: - iicões: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

Consacui objeto do qresente 	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 	PARA ATENDER AS \CCS 5 	S DA 
FUNDAÇÃO MARIMBETA, con:or'ne es cicacões cc 	n'ic de Referência constantes 	1— 	- - - 	- - 
Pe;osa "E sào : SISTEMA DE REGISTRO DE PREtConforme Tabela Abaixo: 
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marca do fabricante, prazo de saudade e 
peso liquido, de acordo com as Normas e 
Resolucões visentes da Anvisa/MS 

20 FEIJÃO 	CARIOQUINHA, 	tipo 	1. KG 
embalagem com 01 kg. com idenuticaço 
do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade, peso liquido, de acordo com 
as Normas e'ou Resoluções ". gemes da 

23 FERMENTO 	quimico. 	 Pó UNI) 
Embalagem. contendo 100 a. z.,im dados 
de 	dentificação do produto, marca do 
fabricante, 	prazo 	de 	validade, 	peso 
liquido e de acordo com a Resolução 
3ã177 da Comissão Nacional de Normas 
e Padrões para Alimentos - CNNPA 

24 FLOCOS DE MILHO, pré-cozido, sem KG 
sal 	Embalagem plástica de poltetileno 
transpareineiatoxico ou de papel original 
do fabrica, em pacote de SUsto com dados 

..:nitficação do 	prodi 	.uarca do 
mie, 	prazo 	au 	stuade 	peso 

e de acordo com as \or,nas-C'ou 
Resoluções 	sigeirtes 	da 	.5.\\'ISA \IS 
Prazo minimo de 	validade de 	quatro 
meses e data de fabricação ate 30 dias O 

1 produto deve atender a Resolução no 344 
13:1 	:: (forttticação de farinhas com 

ferro e actuo folico 

25 ELBA DE MILHO, obtido pela moagem KG 
do grão de milho, enriquecido com ferro 
e acido íbl,co. desendo ser fabricadas a 
partir de materias primas nAs e limpas 
isentas de terra e parasitos 	Produto de 
aspecto fino, amarelo, livre de unidade 
Com 	o 	rendimento 	mitiimo 	apos 	o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso 
antes 	da 	cocção 	Embalagem 	de 
pohenleno 	transparente 	original 	de 
fábrica, em pacote de 500g, com dados 

'je identificação do produto, marca do 
abricante, 	prazo 	de 	validade, 	peso, 
quido e de acordo com as Normas 
.esoluçõe 	sisentes da .\\VIS'\'\h 

............ 	d 
do ilcO) 	Pra. 

o 	'u,,,,,,u de ôme,es 

26 ,JOIABADA CREMOSA. Produto de 
soa 	qualidade 	isento 	de 	substancias 
astranhas 	a 	sua 	composição 	comi 
mhalagem de ate 5Kg. Om registro no 

\linisterio 	da 	Saúde, 	data 	de 
cmpacotamento 	e 	prazo 	.:.c 	valie'./c 
iparentes 	O produto a se: .c':regue não 
modera ter maLdade oferto . ....'neses 

28 .FITF DE COCO, embalagem de sidro FRASC 
contendo 	2001111, 	com 	dados 	de 
dentificação 	do 	produto, 	marca 	do 
'abricante, 	prazo 	de 	salidade, 	peso 
liquido, e de acordo com as Normas e/ou 

jesoluções da ANVISAIMS 

1 LEITE 	DE 	VACA, 	em 	po, 	integral pf 
tnstanraneo, corri teor de lipideo minimo 
de 26%, prazo de validade indicado para 
o 	produto, 	não 	deserta 	ter 	sido 

corno 

com dados de identificação do pro 
naus do fabricanie. prazo de mali 
de 	acordo 	com 	as 	Normas 

Resoluções da ANVISA]MS  

31 LINGUIÇA. 	TIPO 	CALABRL.•\. 1 KG 
acondicionada 	em 	saco 	plástico. 
contendo 	dados 	de 	identificação 	do 
produto. marca do fabricante e prazo de- 

0 procin mim .crs 	ter reprtrn 

"o 	\1,n,sier,o 	... ........... ara 

08 	6,7v? 	53,60 	SUPER 

ESPECIAL 

08 	3,70 	29,60 	APTI 

22 	3,20 	70,40 	I\C\'..TÓ 

2,90 	7250 	MOINHO 

GRAP. 

Ø t 6 -r4$00 	AVANTL 

30 	- 25 	88,50 	YUA 

13$ 1 11,45 	1.580,10 1 LEITINO 

1695 	135 ,60 	REZE- 

e,' 
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rC)Ufl / f 

/i 

\linisierio d Saude 

33 	MACARR'XO. TIPO LisP.\cLL uL a 	prt 
base de farinha, com ovos, embalagem 
com 500g, com identificação do produto. 
marca do fabricante prazo de validade de 
acordo com as Normas e/ou Resoluções 

gentes da ANVISAIMS 

34 	MARGARINA. vegetal. lipídeos totais 	POTE  
na\iino de 95%. acondicionado em 
rnbalagem contendo 5(Xg, salidad 
roduto n5o pudera ser mi/'nor 

rieses 
 

eontados a partir da data A. 
'rarera () produto det e ser mmst 
unto ao Ministeno da Agricultura 
1misierio 	da 	Saúde, 	Rotulagem 

contendo no minimo, o teor de ltpideos 
otais, peso hquido, nome do fabricante e 
Jo produto, CNPJ do fabricante, número 
do lote, data de fabricação e data ou 

razo de validade 

35 	MILHO 	PIPOCA de primeira 	PCT 
lualidade. wiipo. polido. isento de 
cidades. parasitas e lamas embalagem 

com dados de identificação do 
roduto, marca do fabncante, prazo de 
alidade, peso liquido, e de acordo 

as Normas e/ou Resoluções 
NViSA/MS.  

36 	dILHO PARA MUGUNZÁ, amareio. 	p(7'f' 
'mbalagem 500g. em dados de 
dentificação do produto, marca do 
ibricante. prazo de salidade. peso 
quido e de acordo com as \orm5 

çeolueões ia A\\'ISA \IS 

	

•...... PARA BOLO. sebo 	 5CT 
mimo 	de 	•.ijug 

o dados do fabricante. 
lata de tabricação e prazo de tslidade, 
-,em registro no ministério da Saúde e/ou 

	

iLEO COMESTIVEL DE SOJA. 	[JT 
iquido 'uscoso refinado, rico em 
'itamina E, obtido do grão de soja que 

'mfreu processo tecnologtco, fabricadas a 
artir de matérias primas sãs e limpas 
/mhalagem de 900m1, em polietileno 
ereftalato (PE1'. com dados de 
dentificação do produto marca do 
ibrcanie, prazo de saudade, peso 
iquido, e de acordo com as Normas e/ou 
esoluções da ANVISA/MS Prazo 

ninimo de validade de 6 meses  

	

)VO tipo extra. classe A. branco 	DZ 
mbalagem contendo 12 unidades, com 

lados de Identificação do produto, marca 
lo fabricante, prazo de 	/ade, peso 
qudo mimo de 72u 'e 	de acordo 
om \orinas e'ou Resoluções gentes da 
\is se 	'tigiero da \ 

45 P0 	' 'e,. '.  'e L.l..\l NA. ci 	. . cx 
sabores dis'ersos, pacote 452, com dr..:cs 
de idernifiw3çáo do produto, marez e: 
fabricante, prazo de validade, de acordo 
com as Normas e/ou Resoluções da 

j ANVISA!MS  

48 J' 	kg. 	uso 	KG 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, de acordo 
com as Normas 'ou Resoluções da 
\\\'lSA 

e
\IS 

39 	SARI)INIIA EM CONSERVA, em oleo 	j 
de soa comestisel Embalagem com 
125g, com dados de ideniificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e de acordo com as Normas 
e/ou Resoluções vigentes da 

— ,NVISA/MSOLMimsfanoda 

30 	2,40 	72.00 
	

MASSA' -, 

PAULISTA 

S 

24 	1 5,15 	1 123,60 
	

DELIrA 

24 	11  3.15 	75.60 
	

I1UWN.i 

	

4 076.80 
	

IIULi 

36 	3»: 	142.20 	APFi 

SOYA  

28-H.99 	167,72C00\ 

20 	1.751 35.00 	APL 

08 	 'J 

40 	3,20 	120RL'1.h 

s'e 	/ 
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CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA 

O zoltao a ser ceeo-aoo entrará em vgor na data de sua assnatura e exprará em 3. 122017  

as o que ocorrer prmero 

CLÁUSULA TERCEIRA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Os recursos 'raqcercs oaa aze- face as oesaesas correrão por cont -ia segs. rte Cctaes C --- 

A: 16- Fundação MARIMBETA. Ficha: 29 PROJETO/ATIVIDADE 5422 M.aes - Ofic-as Ciadás 

339O3! -Materi 	C: -'r.no, FONTE. 53 

CLÁUSULA Qj A RTA PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTC 

- O :: LOBA.. ac presente contrato e de $ 4. 87.14 (quatro mil setecentos e oiL..a e set 	ais e quatorze 

centavos) 
O pagamento a ccntratada será efetuado mensa mente. de acordo os va o-es apurados ro mês, a€ 

s.bsecuente co rorec  meto, meoaite a aprese,toçâo da rcta fsta ce-Oamete atestaca pec ceca-tametc esasá-.e 
- Á Cc -'t-ataca de -;e-á ecamn'ar u:o a bata F sca ou fatura, as Âutc - zaçães de Forec mentc, de damete 

peposto autonzado pe o chefe do Poder Execut.o, para coferérc a cios quanttatos eet 'amerte roec  aos Não se--,  
em ssào ce 00 etos 0acàros oara efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Fatuz 
§ 12  Ha-,endc ero ra 'atura ou -ec.sa pe a mu' a 	a acetaç3o 00$ produtos ertregues. no todo ou em aate. a t-o- 
fatu-a se -a suspensa ate que a Cent., êada tome as pros aênc as recessir as a sua corecâc passadc a ser ças OaO cara 
de pagamento a data ca -eap-esertaçã -_ev 03meZe -eg.a aada 
§ 22 \e--Jm pagamento sentara a 	- 	aos respo"sad o 	-atuasrern rc co-a err. ac-csa 	-- 5 va co 
a-estaçãc de serçcs Sota. o.. 
§ 32 A r.Dea sca 'at. - O de-:erá ser e tda 	cáa a Con:rataca cbratc ame - 	o .ec cc 	- a 
apresentado nos oocuetas oe abi taçáo e das pracastas de peços bem ccrro da Nota 	- moer-c não se aom 5 

scasífatu-as emt das com outros C.PJs 
A Cotatada a deve rã aprese a-  utaiece com a Nota Fsca todas as celdões 'sca.s e traca scas 

CLUSULA QUINTA - DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

A forma de for- ecmeito dos serb çcs será parce aoa, ocedeceice a so;c:ação do órgão gerer.c ador e se oc caso cos iaáos 
partcpartes do SRP, através de ernssão da Auto(zacão de Fomec mente 

- O oca do fornecmento dos se-picos será descto na Autorzactc as 'osc mete 	:c a execut - - 	 - 
esponsab: 'caae da CONRAT - os 	-do com o edta do Pregão Praseoc'z1006/20II smo de Re - 

0-opostavencedora d  c taçá: :e — :: - a as c-au-su:as deste s:rume':: 

- 3 prazo cc execuçác dos se-v çs de accrao :c e cu 	-a so ctaçãe Caso -ráo corresponda a aua -dace e* da -e 
te-nica do edta., cera ser s.csta..da meOa5amete 	-- c substtu çâa, estaá caracze-zac 	:..-c- me-to da 
oorgaçào assur'ida, caceoo à ctante ve - ceoc-a as ci 	- 	ev stas 	- ta 

§i ccas as entregas devem vr acompanhadas ao \at 	co para ve rcaç 	- 	- 	- 	 - 
aos p - cdutz.s cc ecc aadcs 

tér o das oartes poderá ser estace.ec.dc um, c-c - cgrama esfmaido-se as cuat aaces e 
3 ccmp-cva;ão da c -ça moo- a que a uce e ca-á -ara a-te-o -  -oc e-m rá a enoesa vencedora co ec paz 	ssa-a -: 

açàc ao a or :c -espo-ce-te ocr --" - 	- a te- cara suc - r as - - - odes admi stratas de suas 	caces 3tC 	/ 

-eceome-to cc a -odutcs;mateas 	 / 
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4 

§ 52  Ccerá cor corta da COTRATÂDA  seguos tasporte, butos, encargos traca h ~stas e prevdecãr  cs. e cdc tocas  as 
despesas que creta -nente ou naretemente nc drem na prestação dos seços. 
§ 602 Em quaquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(Vnte quatro) horas  para prov'denc ar a suost tu cão 
oor"esooide'te sob pena de ncidir nas sanções adm'nstratvas previstas neste edta e de ressarc 'á a Fu-'cação e s custos 
decorrentes do atraso a 'orna do o sposto neste instrumento convocatório 

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES 

DA CONTRATADA: 

Cc'- st :,e' co gaçes da Co':razaca 

a 	Efetuar o o ec-'e'tc dos sev;cs scm ados em, cada Auzozeçãc 
Competente. de forma ntera e no p razo est ouado na cláusula anter ior, obedece'do rgoos 	rte as  esZee- 	r_ 
contidas em sua proposta comerc'a', nciusive quanto a marca; 

o 	Executar &retamente o Contrato, sem subcontratações, ou trarsferênc'a de eso's:: 	es: 
o 	Prestar todos os e: arec'mentos que 'orem so"c'tados pec Contratante: 
d: Cornur car por esc-to aos flsca s do zo'trato "ccados oec Cct-atar.te cua  cuer arormai cace de 	: 

possam pre, u: cc- o 'o-necme-- :c regua cos atea s 
A e-npesa deve conuncar  por escro e com antecedéncia m' na de 2taos  das co oe :na> ume caro 

cumpr'mento do Objeto constante na Caus a Pnme,ra, a ocorrerc a de qua,quer 'mped rnento para cumpr mento tegra 
do pedidc,cata hando o arame-te os not vos do nadnp.emento Do co'trá'c, se-á 'cnc -nete aosert cc e 
cc recdênca poderá ser penazaoa cc-n muta dou com as deme's sanções prevstas nesse - stme-'to 

resutar, indus ve em rescisão un ;ateral  co contrato 
§ 

 
2ç Excec cna mente, será admtda entrega de oroOuto com ma rca 	esa da cue 	esetaca 

preços da empresa CONTRATADA, desde 	seo 	tua c 	g,a ou suoe-o a mero 	o e mente 
• co -'...,coo 	eooeoo:—et: 'o--nr 	.,a ao -es 

ca 	1e o 	-ca cue ve subst:u- a --.e 	.r ca mete cotaca - CCRAADA desen 

-co cada cc- se-vdc ou ocm'ssãc des eaca ca-o te; f"n cue em-t rj  e.:tó 	ez"oo d€ 	í se ao-c.c-'cc 
sjtst-tuçãc mencoraca  no parágrao a»zer'or 

DA COTKATANTE: 

Co"st:uem c5 gaães cc Ccntata'te 

a) E'e:uar ncs crazos :ndcadcs, os pagamentos ce' Oos á Cotrataca: 
b) ot'f co -,, por escr to, à Contratada, quando da ap cação de mu tas prev'stas neste ccrt 
o) Pjo 'ca- o esjmo cc Cctrato e os Aditamentos cue i-cjve na Imorensa Oca no prazo estabe'ec'do cc 

dJ Ace-mpanha' e 'soa !za a execu,: dc prese 	• trato, por n&o do se -vcc-- desgnadc e S 	a:cs A:oo aos 
Santos 

cLAUSUL 'T1MA—DO REAJUST " iNT0 

Os p 	't atacas são • 	 - 

CLÁUSULA OITAVA DAS SANÇÕES 

Em caso cc :nexecucào parco ç :::a das :onccêes xadas Pa c'tat 	's ou acsc na execs. 	• 00t"ctc e 
outras --egu a- cedes o Adn, 	ia a 	 é-'c so coe au :-'u ao scme"te ea-a -'s 	es a 
ac,uo catãa 'co-tataOa o- -- -,. 	 sanç 

a Adve-tènca OG"eSCr'tO nos :osos cc fa,sa .es'e. 

o) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, quando não comprovar mot'vo de força maior ou caso fortutc nped't cs 

do cumo- mento da co'gacão assum'da dentro do prazo estabeiec'do, que venha a ser recopec  do oea Adr"'st'a;âo 

c Suspensão tempo-á- a de patc poção e "c taào e mped'meto de contata- com o u'c'p'c cc ltaO 	arc 
super ,ora 2 cc s ecs os casos cc te gave oo'- s ce-acas ac,.e as ce ca.se'' ae., cc 3 	-st-acão 
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1" 

	 :; 	oÁÀ0t 

d) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de n done dade) pelo período de ate 5(cinco) anos, nos casos 

de falta gravssma, especialmente se a CONTRATADA falhar ou ''audar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo,  
cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito, 

§ 19  As muitas referidas nesta cláusula serão descontadas no çs: -r.e'-o ou cobradas judicialmente 
§ 2Q As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por v'. _a'; -:: z--- aceiida à ADJUDICATÁRIA ou recolhidas dretamente a 
conta corrente da Fundação, no prazo de 15 (quinze) dias corrccs, contaras a partir da data da notificação do ato de punição, ou 

ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 Le' Q  8.666193. 

§ 32 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de cr-... ' - s:f "ccs excepcionas, e as justificativas só serão acertas 

quando formuladas por escrito fundamentadas em fatos reais e comp"osc.es, a critério da autoridade municipal competente 

desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em o e a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

§ 42 No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

CLÁUSULA NONA DA RESCISÃO 

A tnexecução total ou pa rcia co Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as previstas na lei n2 

8,666193, e também, pelas no. mas que regem a Ata de Registro de Preço. 

§ IC A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato nas hpóteses previstas nos íncísos 1 a XII, XVI e 

XI do art. 78 da Lei 8.666/93 

§ 2 Nas hipóteses de rescisão com base nos incísos 11 a Xl e XV do art. 78 da Lei Federal n 8.666/93 não cabe a CONTRAIADA 

direito a qualquer indenização 

CLÁUSULA DÉCIMA DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 

Será de iflte:a 	onsab'Itdade da CONTRATADA, o ânua dos encargos e t - ccs :-'c'dentes sobre o fornecimento objeto do 

presente Cc - :a:o. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA COBRANÇA JUDICIAL 

As mportânc:as cc. aos pela Contratada serão cobradas através de processo de execução constituindo este Contrato título 

executivo exta cc:: . ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível 

CLÁUSULA DÉCI M A SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ l A C ....... TE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRTAA com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do presente Contrato - 

§ 22  A COTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora 

assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

§ 39  O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte 

§ 49  Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de 

Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do D reto Privado 

§ 59 A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do 

objeto contratado, salvo na ocorrência de coso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA apurados na forma da 

legislação vigente quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa 

e escrita da CONTRATANTE. 

§ 69  A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do Município 

conforme lei Federa 8,656163 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

O fornecimento coa cc:cafmatenais  será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado, observando-se o exato 

cumprimento de tccas as c:usuIas e condições decorrentes deste instrumento, anotando, Inclusive, em registro próprio todas as 

ocorrências reac ---~C--- 5 co—i a execução do mesmo determinando o que for necessário á regularização das falhas observadas 

como pre.f•oAn 57 cc lei 8,666193,  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA—FORO 
As partes sege" o :oro  da cidade de Itabuna , Bahta, que prevalecera sobre qualquer outro, por mais pr'v. eg'ado que se,a para 

dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato 

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença 	-" 

testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

dp 
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Opsorguih. 

ttabuna (BA), 27 de março de 2018 

NDAÇÂO 	1EfA 

DIRETORA PRESIDENTE 

CLEONtCE MOREIRA DE ALMEIDA, 
(Contratante) 

COMERCIAL SERG1At1TDA 
Cleudenberg Santos da Silva da Silva Gerente Comercial 

Contratada 

pu 
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de 1 

Nome: COMERCIAL SERGIPANO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 02.953.871/0001-55 
Certidão n°: 143110345/2018 
Expedição: 15/01/2018, às 10:07:13 
Validade: 13/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que COMERCIAL SERGIPANO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 02.953.871/0001-55, 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 no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ).  
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadirnplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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15/01/2018 

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: COMERCIAL SERGIPANO LTDA - EPP 
CNPJ: 02.953.871/0001 -55 

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:IIrfbgov.br> ou <http://wwwpgfngov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 211012014. 
Emitida às 10:10:45 do dia 1510112018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1410712018. 
Código de controle da certidão: EFI9BD8EB5B9.CFIE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
	

Emissão: 07/03/2018 09:43 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

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

Certidão N°: 20180592741 

RAZÃO SOCIAL 

COMERCIAL SERGIPANO LTDA - EPP 

NSCRÇÂO ESTADUAL 	 CNPJ 

050.256.615 	 02.953,87110001-55 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 0710312018, conforme Portaria n°918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

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

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
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15/03/2018 
	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA 
FAZENDA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

4I 1 'JXSJ1 JC1I YLI ,]1s 	1 tø}1 iI 

Número da Certidão 	 Número da Inscrição 
0002519 	1 	 55670 

Código Nome/Razão Social 
0002095 COMERCIAL SERGIPANO LTDA - EPP 

C.N.P.J 
Insc. Est. 1 	C.P.F R.G 02.953.87110001-55 

} 

Endereço 
RUA SAO JOSE, N°: 152 - -TÉRREO 

NOSSA SENHORA DE 
:ATIMA ITABUNA 	 BA 

Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal n° 2.173 de 
Di/i 0/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, NÃO CONSTA DEBITO 
Dertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90 
Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão. 

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que 
posteriormente venham a ser apurados. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na 
Internet, no endereço http:/Iwww. itabuna.ba ,gov.br/ 

Emitida em 151312018 

Chave de Validação: 20180002519 

Av. Princesa Isabel, N° 678 
São Caetano 
CEP: 45.607.001 - ltabuna-Bahia 

111 

Processo: 11677e18 -  D
oc. 7 - D

ocum
ento A

ssinado D
igitalm

ente por: C
L

E
O

N
IC

E
 M

O
R

E
IR

A
 D

E
 A

L
M

E
ID

A
 - 25/04/2018 10:16:27

A
cesse em

: https://e.tcm
.ba.gov.br/epp/validaD

oc.seam
 C

ódigo do docum
ento: e389be06-3723-4cc2-8bb3-67fdaa5eb1b8



1 	1 

CAIXA ECONÕMCA 1 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	 0295387110001-55 

Razão Social- 	COMERCIAL SERGIPANO LTDA 

Nome Fantasia: 	ALFA SERGIPANO 

Endereço: 	 R SAO JOSE 152 / FATIMA / ITABUNA / BA 145604-025 

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 Serviço - FGTS. 

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

Validade: 10/0312018 a 08/0412018 

Certificação Número: 2018031001422344468430 

Informação obtida em 16/03/2018, às 15:59:43. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade 
no site da Caixa www.caixa.gov.br  
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Terça-feira 

urncpo 	 Itabuna 

FUN DAÇÃOMARIMB ETA 
Sftiost Tntecrac.o Ca C'a" 	dc ,Ado!esce.te 

Fone'Fax (Q 	 /3 	-6390E maI nd 
CNP3 16.236.4 	 'S J 97 0022 5 93 1 

CCNATO N 013/2018 

7/03/201B 

PROCESSO LDMINISTRA IVO N o  040/2013 

PREGÃO Viuis: V:.: VARA RiV.STRO DE PREÇOS N°  006/2013 

'CONTRATANTE:  
........................................- ........................ 

CONTRATADO ..... 	 . 	. 

03JE10:. 	 .VH 	.• 	.T ..V 	: .................... 

Fmdamerto 	:. 	-Lei Federal n° 10520102, 8666193 e alterações 

posteriores, 	,reto M.iricipa1 n 	940812011 e demais legislações 

pertinentes. 

VALOR GLOBAL: 	87,14 : 	:.•. ... . . e oiteat.a e sete reais_e 

1VO: 	 ORÇAMENTARIA: 	 - 	 ... ...:. 

OJTO/fTTADE:: 	1 • 	 i: 

VNTO OE 	?ESA ..........-. 	..........ai de 	.............. 

CERTIFICAÇÃO D.3ITAL: 0.8FQSL283UOVE6ERP1M;:O 

Esta edição encontra-se no site: wwwitabuna.baio.org.br  em servidor cer: 
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