
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AV. JOSt BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA

CNPJ. 16.444.804/0001-10

Circular Interno n°. 248/2020

£ Visto-^U 3

Sobradinho/BA, em 10 de dezembro de 2020.

Ao setor de contratos,

Prezados(as)

Considerando que o saldo do contrato n° 009/2020, oriundo do Pregão Presencial SRP

n° 056/2019, firmada com a empresa PH BARBOSA DE SANTANA ME, está acabando,

solicito que seja realizado um aditivo de valor, nos limites permitidos por lei, visto que é

necessário o aumento de quantitativos dos produtos, para atender a demanda das diversas

Secretarias Municipais.

Segue anexo, planilha referente aos quantitativos de cada item a ser aditivado,

conforme numeração de itens do contrato. O valor de acréscimo é de R$ 107.696,75 (cento

e sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos),

correspondendo ao percentual de 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento).

Mary Selma de Almeida Costa Rocha

Secretária de Fazenda e Administração
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ANEXO I

Item

52

AMPLA CONCORRÊNCIA

54

59

Especificação

FRANGO resfriada ou congelada, aspecto

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor

própria sem manchas esverdeadas, cheiro e

sabor próprio, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas, -registro no SIF ou SISP. '
CARNE BOVINA {patinho ou coxão mole),

bife, sem osso, Carne bovina resfriada ou

congelada tipo patinho em bifes com registro

no SIF ou SISP. Aspecto próprio, não

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem

manchas esverdeadas, cheiro e sabor

próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

CHARQUE DIANTEIRA curada, seca, a
base de: carne bovina / sal. embalado a

vácuo - CRAYOVAC, unidade contendo
500g .

Marca/

Modelo

FRANGO

DOURADO

MASTER

BOI

FRINESI

Und

KG

KG

KG

Quant

1200

937

675

V. Unit R$

R$ 6,50

R$ 27,00

R$ 16,00

V. Total R$

RS 7.800,00

R$

25.299,00

R$

10.800,00

c Item

01

10

17

19

COTA RESERVADA

Especificação

AÇÚCAR, cristal granulado, sem glomérulos,

na cor branca. Embalagem em poíietileno

com 1 kg, contendo dados de identificação

do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade

CAFÉ, torrado e moído. empacotado

automaticamente (sem contato manual).

Embalagem - Pacote com 250g, contendo
dados de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação, prazo de
validade.

FARINHA DE MILHO em flocos, pré-cozida,
sem sal, enriquecida com ferro e ácido fólico.

Isento de glúten. Embalagem de 500g em

plástico ou papel isenta de sujidade e
impurezas.

FARINHA DE TRIGO sem fermento,
enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta

Marca/

Modelo

PETRIBU

CIROL

ROYAL

XODOMILH

O

Und

KG

PCT

PCT

KG

Quant

1540

1390

1861

25

V. Unit RS

R$ 2,35

R$ 3,80

R$1,20

V. Total R$

R$ 3.619,00

R$ 5.282,00

R$ 2.233,20

R$ 56,25
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de gordura trans. Embalagem de plástico de

1 kg isenta de sujidades e impurezas, com

prazo de validade, identificação do produto,

marca do fabricante e carimbo oficial (SIF).

FERMENTO QUÍMICO, apresentar bom

estado de conservação, com ausência de

qualquer característica que não seja inerente

ao produto. - Embalagem Primária: Lata de

material próprio para conter alimentos de

100 g.

OVOS, classe A, branco, ausente de

sujidades, parasitas/rachaduras, embalados

em material resistente, envolvidos com papel

filme a cada 12 unidades, embalagem com

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

SARDINHA em conserva. em óleo

comestível 125g. Embalagem com dados de

identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade.

Pão: tipo francês

ÁGUA MINERAL COPO 20ÕML: proveniente

de fontes naturais ou de fontes artificialmente

captadas que possua composição química ou

propriedades físicas ou físico-químicas

distintas das águas comuns, com

características que lhe confira uma ação

medicamentosa (Decreto-Lei N° 7.841, de

08/08/1945). Sais, compostos de enxofre e

gases estão entre as substâncias que podem

estar dissolvidas na água

BETERRABA, tipo sem folhas, classificação

extra, Tamanho e Coloração: Uniformes,

Consumo Imediato e em escala, no decorrer

da semana no máximo 7 dias antes do

vencimento, Características: Produto

selecionado consistente ao toque e isento de

partes amassadas ou batidas.

AMIDO DE MILHO, embalagem com 200g,

identificação do produto e prazo de validade

mínima no ato da compra de 02 meses.

FRANGO resfriada ou congelada, aspecto

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor

própria sem manchas esverdeadas, cheiro e

sabor próprio, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas, -registro no SIF ou SISP.

CARNE BOVINA embalagem c/500g. Carne

de boi moída de 1a qualidade Aspecto: não

amolecida e não pegajosa. Odor próprio, sem

manchas esverdeadas ou pardacentas. Deve

constar na embalagem o número de inscrição

PADEIRO

DR.

OETCKER

SOOVO

RUBI

PANIFICAD

ORA SÃO
JOSÉ

SANTA

JOANA

IN NATURA

MAIZZENA

FRANGO

DOURADO

JF

UND

PL

UND

UND

UND

KG

UND

KG

KG

67

350

450

2500

600

100

56

400

812

R$ 2,25

R$ 1,80

R$ 4,95

R$ 3,45

R$ 0,33

R$ 0,70

R$2,10

R$ 2,25

R$ 6,50

R$ 120,60

R$1.732,50

R$ 1.552,50

R$ 825,00

R$ 420,00

R$210,00

R$ 126,00

R$ 2.600,00

R$ 3.654,00
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54

55

56

57

58

C
59

60

61

62

do SIF ou SIE. A carne deve estar congelada

no ato da entrega, sendo rejeitadas as que

estiverem apenas resfriadas, rasgadas ou

abertas. Prazo de validade mínimo de 6

meses.

CARNE BOVINA (patinho "ou coxão mole),

bife, sem osso, Carne bovina resfriada ou

congelada tipo patinho em bifes com registro

no SIF ou SISP. Aspecto próprio, não

amolecida e nem pegajosa, cor própria sem

manchas esverdeadas, cheiro e sabor

próprio, com ausência de sujidades,
parasitos e larvas.

COXA E CONTRA COXA DE FRANGO

resfriada ou congelada, aspecto próprio, não

amolecida e nem pegajosa cor própria sem

manchas esverdeadas, cheiro e sabor

próprio, com ausência de sujidades,

parasitos e larvas, com registro no SIF ou

SISP.

SALSICHA para Hot Dog, pacote com 500g

MORTADELA resfriada entre 0 e 4°c.

MUSSARELA Produto deve conter cheiro e

sabor de leite, porém ligeiramente ácidos,

textura firme e sem buracos. A embalagem

do produto deve ter o Selo do Serviço de

Inspeção Federal (S.I.F.), conter registro da

data de fabricação, peso e validade

estampada no rótulo da embalagem.

CHARQUE DIANTEIRA curada, seca, a

base de: carne bovina / sal, embalado a

vácuo - CRAYOVAC, unidade contendo
500g.

CALABRESA : produzida com cortes nobres

de carne suína, processo de defumação

natural e temperos marcantes. Também

disponível em pacotes de 2.5kg.

FÍGADO DE BOI industrializada de 1a

qualidade, apresentação congelado,

Temperatura de entrega - 18°C.Prazo de

validade mínimo de 3 meses a partir data de
entrega.

BACON industrializado, de ía qualidade. O

produto deve apresentar as características

normais de conservação, estando isento de

sujidades de qualquer natureza, parasitas e

bolores. Acondicionado em em balagens

plásticas que devem apresentar rótulo com

as devidas especificações do produto. Prazo

de validade mínimo de 6 meses a partir da

MASTER

BOI

FRANGO

DOURADO

TONNY

TONNY

SANTA

ROSA

FRINESI

JF

FORTE BOI

PRADOE

BRAGA

KG

KG

KG

KG

KG

PCT

PCT

KG

KG

312

790

1000

150

75

225

370

62

62

R$ 4,50

R$ 27,00

R$ 7,95

R$ 7,95

R$ 7,00

R$17,00

R$16,00

R$ 23,00

R$7,10

R$12,90

R$ 8.424,00

R$ 6.280,50

R$ 7.950,00

R$ 1.050,00

R$1.275,00

R$ 3.600,00

R$ 8.510,00

R$ 440,20

R$ 799,80
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data de entrega.

COSTELA DE PORCO com osso, magra,

resfriada, cortada em tiras: Embalado em

embalagem plástica, transparente, atóxico,

resistente, contendo marca do produto e

prazo de validade. O produto deve

apresentar as suas características

organolépticas preservadas (cor, aparência,

textura e odor próprios)

MARGARINA VEGETAL, com sal, fonte de

gordura polissaturada, isenta de gordura

trans. Pote com 500g. Embalagem com

dados de identificação do produto, e prazo de

validade mínima no ato da compra de 02
meses.

MARGARINA vegetal, com sal, fonte de

gordura poli-insaturada, isenta de gordura

trans. Pote com 15kg, Embalagem com

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

PRADOE

BRAGA

BECEL

MEDALHA

DE OURO

KG

UND

UND

62

444

12

R$10,20

R$ 4,20

R$ 45,00

R$ 632,40

R$ 1.864,80

R$ 540,00

Mary Selma de Almeida Costa Rocha

Secretária de Fazenda e Administração
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CERTIDÃO NEGATIVA DP nfann,

N.° 0298/20

CERTIFICO, por me haver sido solicitado a quem interessar possacteado em vis*
lida, nos regisn•. ^ > deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL de)

esta data nenhum débito sob esPonsabilidade de quem vai identifkado(a) a seguir

Inscrição Mercantil :2.3.,.2W6 CNW/CPF ; 20.465.

: C0M- VAREJ- DE PROD. ALIMENTÍCIOS EM GERAL
f --: P ^ BARBOSA DE SANTANA - ME
Localização Comercial... A\ i OSI IA FREIRE. 560 -

CA •■, -CARPINA-PE

fé. Eu, ALICE

busca e digitei a presente

Tributário Nacional e denia;

de Carpina do Estado de Per;

OBS.: Esta certidão tem

de acordo com os artigos 2N 4

não exclui o direito de a ¥aj

apurados.

üificadoé verdade e ao registro deste departamento me reporto e

. agente amorizado(a), procedi

ídí-i«. sob as penas da Lei conforme preceitua o art.208 do

•pu.wOesriisciplinares municipais. DADA E PASSADA nesta

ibuu»

l«l«tlc de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emis$âo,e

^e 286 da l.ci Municipal 001/2009 de 16 de dezembro de 2009,

a Municipal exigir, a qualquer tempo, débitos que venham a ser

( arpma-Pk (tf de Nou-mhro de 2020

Em testeauuiho^verdade, assino

'f/W* <'
\ 1

DEFAT - Depí0 de Fiscalização e Arrecadação Tributária

Digitalizado com CamScanner



04/12/2020 Consulta Regularidade do Empregador

Vullar Imorimir

CAI
CONOfvl ." ,;f

Certificado de Regularidade do

FGTS -CRF

Inscrição: 20.455.059/0001-62

Razão Social: p h barbosa de santana me

Endereço: r rosita freire 56o / caja / carpina / pe / 55813-440

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:20/ll/2020 a 19/12/2020

Certificação Número: 2020112003173673685530

Informação obtida em 04/12/2020 08:40:05

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/cons,liaEmpregador.jsf
1/1



04/12/2020

V
MINISTÉRIO DA FAZENDA £ Fls.bii
Secretaria da Receita Federal do Brasil \ VJato py "" 5*
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ' *' C

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

Nome: P. H. BARBOSA DE SANTANA
CNPJ: 20.465.059/0001-62

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
nao constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

^T/?der?l d? BraS" ÍFFB) G 9 ÍnSCrÍÇÕ DVÍd Ati d
strados pela Secretaria

l ? ÍF) ÍnSCrÍÇÕ6S em DlVÍda Ativa da Unia° (DAU) junto à
da Fazenda Nacional {PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

nl 1SST? n°H-aHmblt° da 7* 6 da PGFN e abran9e indusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a a d do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014
Emitida as 08:37:58 do dia 04 12/2020 <hora e data de Brasilia>
Válida até 02/06/2021.

Código de controle da certidão: 7216.56F6.6856.8DDD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2020.000006453656-55

DADOS DO CONTRIBUINTE -

Razão Social:

Data de Emissão: 04/12/2020

Endereço:

CNPJ:

P. H. BARBOSA DE SANTANA ME

RUA ROSITA FREIRE N. 560, CAJA, CARPINA - PE, CEP: 55813440

20.465.059/0001 -62

flní??TSh obtservadas j15 disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

Púh^Tp^r^ nâo1comPreende déblt°* cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Publica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

autenticidade s do serviço "ARE VIRTUAL"

Página 1 de 1

Emitido em 04/12/2020 08:42.34
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: P. H. BARBOSA DE SANTANA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.465.059/".:01-62

Certidão n° : 3201.-.: ^5/2020

Expedição: 04/12/:.,20, às 08:41:34

Validade: 01/06/2;:.: - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se ou- P. H. BARBOSA DE SANTANA (MATRIZ E FILIAIS)

inscrito (a) no Cl" " sob o n° 20.465.059/0001-62, NÃO CONSTA do Banco'
Nacional de Devec.ies Trabalhistas.

Certidão emitida r::-n base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescer -.ado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Adr.i - atrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 a- agosto de 2011.

Os dados constar.-_-:-s desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à da:.:, ca sua expedição.

No caso de pessoa -jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação des- certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade nc oortal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: -.iww.tst.jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacxona. de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à ia, :.c.if icação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perv.ce a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas ei :.ntcnça condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciai.: trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos p - - v: denciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a r-jolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acidcs firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Conis.:ro de Conciliação Prévia.

a



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho?

DESPACHO: A UTORíZOo atendimento do pedido realizado pS,a
Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, constante na C I SEFAZ n°
248/2020, de 10 de dezembro de 2020, objetivando a manutenção das
condições incialmente avençadas entre as partes que celebraram o Contrato
n . 009/2020, desde que, atendidos os pressupostos legais, que serão
analisados pela Procuradoria Geral do Município, devendo essa
Administração atender o rito pertinente da matéria para que surta os seus
efeitos. Assim, que seja encaminhado a PGM os autos do Pregão Presencial
n . 056/2019.

«

Sobradinho (BA), 11 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito

)rres Sanjuan

'inicipal

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 _ Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

Ref.: Contrato n°. 009/2020

Assunto: Acréscimo de Valor.

No dia 11 de dezembro de 2020, foi encaminhado a esta

Procuradoria do Município, a solicitação do aditivo ao contrato n° 009/2020, firmado

entre a Prefeitura Municipal de Sobradinho e a empresa PH BARBOSA DE

SANTANA ME.

O Aditivo solicitado tem como objetivo a alteração do valor do

contrato nos limites permitidos por lei, de acordo entre as partes para acréscimo

dos produtos complementares, correspondente a 24,98% (vinte e quatro vírgula

noventa e oito por cento) do valor global, equivalente a R$ 107.696,75 (cento e

sete mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos).

Esta Procuradoria entende que deve ser deferido o acréscimo ora

solicitada, tudo com base na Lei Federal n° 8.666/93.

Diante do exposto, a Procuradoria Geral do Município opina pela

legalidade do aditivo pra proposto.

Submeta-se este parecer à apreciação do Chefe do Poder

Executivo para que, concordando com as conclusões a que chegamos, adote as

providências necessárias para a concretização do aditivo contratual proposto.

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 14 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município

CNPJ n ' 16.444.804/0001-10 Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia í Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia
^-

* pt

Prefeitura Municipal de Sobradinho

DESPACHO: A U T O R I Z O a elaboração do Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato n°. 009/2020, desde que aceita pela parte contratada, e acompanhado
pela Procuradoria Geral do Município, em conformidade com a solicitação
expressa da Secretaria Municipal - Cl. n°. 248/2020/SEFAZ. Encaminho ao
Departamento de Finanças e Contabilidade para informar sobre a
disponibilidade financeira, em seguida remeter o processo ao Departamento de
Gestão de Contratos, de Bens e Serviços para elaboração do Termo Aditivo e
adoção das demais medidas cabíveis.

Sobradinho (BA), 14 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito

orres Sanjuan

/W jnicipal

C

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 _ Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

DESPACHO: Informo que há disponibilidade orçamentária correspondente ao
valor de R$ 107.696,75 (cento e sete mil, seiscentos e
noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), para
atender as despesas referente ao fornecimento de material de
limpeza, conforme solicitado em Cl. SEFAZ n°. 248/2020, nos
recursos constantes em instrumento contratual n° 009/2020 a
saber:

€

ORÇAMENTO: 02.06 - FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE
ATIVIDADE: 2.023 - Gestão das Ações do Fundo de Saúde

2.025 - Gestão das Ações do Bloco de Atenção Básica
2.051 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
2.024 - Gestão das Ações de Tratamento Fora do Município
2.021 - Ações de Assistência Hospitalare Ambulatorial- Hospital Municipal-

MAC

ELEMENTO:

FONTE:

2.074 - Gestão das Ações de Alimentação e Nutrição
2.028 - Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica
2.084 - Gestão das Ações de Vigilância Sanitária
3.3.9.0.3O00-Materialde Consumo
02/14

« e«eíír«ELEMENTO:

FONTE:

ORÇAMENTO: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ei 22SI2S: IV3' Manuten^âo dasAtividadesAdm. da Sec. de Educação
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00-Matenal de Consumo
FONTE: 01, 04e15

' ÍECRETARIA M- DE 'NFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS
^í ' ManutenSao da Sec- M- àe Infraestrutura e Serv. Públicos
3.3.9.0.30 00- Material de Consumo
00, 16e42

°207' FUND0 MUN{CtPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.060 - Bloco Proteção Social Especial PSE
2.077 - Bloco Proteção Social Básica - PSB

2.030- Manutenção do Fundo Municipal de Assist Social
2.029 - Manutenção da Sec. Municipal de Assistência Social

2.053 - Programa Bolsa Família - IGD - BF

2.059 - Manut. Do Programa Benefícios Eventuais
2.066 - Programa Criança Feliz
3.3.9.0.30.00-Material de Consumo

3.3.9.0.32.00-Material de Distribuição Gratuita
00/28/29

?S2íí
ATIVIDADE

ELEMENTO:

FONTE:

ORÇAMENTO:
ATIVIDADE:

ELEMENTO:
FONTE:

AT?wn&nIATIVIDADE:

02.04 - SECRETARIA DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
2.010- Secretaria de Fazenda e Administração
3.3.9.0.30.00-Materialde Consumo
00

02.08 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
2.020 - Gestão das Ações Admin. da Sec. de Turismo, Cultura e Esportes

CNPJ n." 16.444.804/0001-10 , Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: {074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradiijh$

%3í 3-3-9-°-30.00-Materiai de Consumo
FONTE: 00

ORÇAMENTO: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

ir£2£íí£; 20°4 - Manuten&o do Gabinete do Prefeito
ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00-Material de Consumo
FONTE: 00

Sobradinho (BA), 15 de dezembro de 2020.

Wandérlan Ribeiro da Silva
Matrícula 10465

Departamento de Finanças e Contabilidade

CNPJ n.» 16 4447804/0001-10. Av. José Balbino de Souza S/N
Sobradinho - Bahia _ Fone: (074) 3538-3030



E fcado da Bahia ^

F eíeitura Municipal de Sobradfrfc

TERMO ADITIVO .» 01 AO CONTRATO N.° 009/2020 ^

c.

ria \ \

*/
-4 .-

"Termo Aditivo ao Contrato n°, 009/2020 que

íí S' fazem ° MUNICÍPIO ' DE

a empresa PH BARB0SA

SANTANA ,
janeiro de 2020; TZTc, PH BARBOSA «no corpo do Contrato n° 009/2020, datado de 22 de

CONSK- «ANDO a previsão legal contida
no art. 65, II, §1», da Lei 8.666/93-

RESOLV:; M «aditá-lo mediante as condições seguintes:

1. DO OBJETO-ACRÉSCIMO

»•

vírgula noventa e oito por o .0) ao Percentual de 24,98% (vinte e quatro

2:rPe^OaneDcAemÕina,,efa" ^T"8 C0NTRA™A,S PRINCPAIS*.i. reimdfiecem inaiterao as demais cláusulas do Pnntratn n

jane.ro de 2020, que ora serve de objeto ao presente Contr
mesmas especificações tér a* dorumpntnQ *"™me ^unirc

contrato, sanções contratua á demais ^Sa^S^Lr"08 6 °brÍ98ÇÕeS de
E por estarem acordes a^s im n nroc * ■
na presença de 02 (duâsi te- •-■munhas Instrumento er" 02 (duas) vias de igual teor e forma, e

& ■■iradinho/BA, em 15 de dezembro de 2020.

MUNICÍPIO DE StlíBK 3INHO/BA

Contratam
PH BARBOSA DE SANTANA ME

Contratada

Testemunhas

Nome:

CPF/MF:

CWPJ 444Tü4yu001-iü _ Av. José Balbino de
-ot radinho/BA ; Fone: (074) 3538-3030



Item

52

54

59

E

Específicaçá

FRANGO resfriada~ÕLrcõ"r
próprio, não amolecida e ne
própria sem manchas esver.
sabor próprio, com ausênc

parasitos e larvas, -renistrn r.

CARNE BOVINA (patinho ■.
bife, sem osso, Carne bov
congelada tipo patinho em b-

no SIF ou SISP. Aspect

amolecida e nem pegajosa

manchas esverdeadas, cr

próprio, com ausência de su:,
e larvas.

W1AKQUE DIANTEIRA cüraT:
de: carne bovina / sai, emba
CRAYQVAC, unidade cnnt

ado da Bahia

feitura Municipal de Sobradinh^v^
c.

ANEXO ÚNICO

AMPLA CONCORRÊNCIA

V. UnitR$ V. Total R$
'=iada. aspecto

pegajosa, cor

■:adas. cheiro e

de sujidades,
SIF ou SISP

ccxão mole),

= resfriada ou

• ■■ com registro

próprio, não

■'" própria sem

"o e sabor

^e&. parasitos

seca. a base

1 !o a vácuo -

■■ do 500

COTA RESERVADA

01

10

17

19

Especificação

AÇÚCAR, cristal granuladõ~s<
na cor branca. Embalagem

com 1 kg, contendo dados de i-

produto, marca do fabrica;
fabricação e prazo de validade

CAFÉ, torrado e moídõ"
automaticamente (sem con:

Embalagem - Pacote com 2

dados de identificação do proa
fabricante, data de fabncaçr
validade.

FARINHA DE MILHO ernlõcl
sem sai, enriquecida com ferro =

Isento de glúten. Embalagem
plástico ou papel isenta de
impurezas.

HARINHA DE TRIGO

enriquecida com ferro e ácido

de gordura trans. Embalagem c
1 kg isenta de sujidades e imr

prazo de validade, identificaçãr

marca do fabricante e carimbo c

gfomérulos,

■i polietileno

itif-cação do

■ data de

V. Unit R$ v. Total R$

?mpacotado

i manual).

x contendo

> rnarca do

prazo de

fermento,

Isenta

Jlástico de

com

o produto,

ajJSJF).



ík™;^,,*.

21

31

36

estado de conservação .

qualquer característica que
ao produto. - Embalagem

material próprio para cor

OVOS, classe A, "brãrr
sujidades, parasitas/racham
em material resistente, enw

filme a cada 12 unidades •
dados de identificação do p-
fabricante, prazo de validade
SARDINHA e^ E5nle'r
comestível I25g. Embalage-

identificação do produto mar
prazo de validade.

38 Pão: tipo francês

40

45

46

52

53

54

MINERAL COPO 200:
de fontes naturais ou de fontf
captadas que possua compo=

propriedades físicas ou

distintas das águas ;

características que lhe cor

medicamentosa (Decreto-Le,
08/08/1945). Sais, composto.
gases estão entre as substân

estar dissolvidas na água.
BÊTCRRÃBÃTfipõ^iírfõTrTií
extra, Tamanho e Coloram
Consumo Imediato e em esc:
da semana no máximo 7

vencimento, Característio-
selecionado consistente ao to-
partes amassadas ou batidas

AMIDO DE MILHO, embace
identificação do produto e prs.
mínima no ato da compra^ c:

FRANGO resfriada ou conge
próprio, não amolecida e nem

própria sem manchas esverde.,
sabor próprio, com ausência
parasitas e larvas, -registro no ;

uHKNt BOVINA embalagem"'
de boi moída de 1a qualidade
amolecida e não pegajosa. Ode

manchas esverdeadas ou pard^
constar na embalagem o númer

doSlFouSIE. A carne deve es-.
no ato da entrega, sendo rejei

estiverem apenas resinadas

abertas. Prazo de validade ir
meses.

bife, sem osso. Carnp bovma

ClMPj n.

ado da Bahia

feitura Municipal de Sobradia|S

:»resentar bom

n ausência de

io seja inerente

iTiíina: Lata de

alimentos, de

íUisente de

:'s, embalados

das com papel

ibalagem com
-uto marca do

em

-on dados de

de fabricante,

DR.

OETCKER

UND 67

soovo

PL
350

-: proveniente

■artificialmente
:ío 'Química ou

RUBI

PANIFICAO"

ORA SÃO
JOSÉ

UND
450

2500

com

:* uma ação

'■"° 7.841, de

Je enxofre e

-■ que podem

Massificação

L;f"iíformes,

nc decorrer

* Jites do

r-roduto

e isento de

com "2ÕÕg7
de validade
:SSí8

■a, aspecto

■ gaosa. cor

1 ss, cheiro e

sujidades,

SANTA

JOANA

UND 600

IN NATURA

MAIZ2ENA

KG 100

FRANGO

DOURADO

UND

KG

56

400

R$ 1,80

RS 4,95

— .

RS 3,45

| RS 0,33

1
R$ 0,70

RS 2,10

RS 2,25

RS 120,60

R$1.732,50

RS 1.552,50

1 :
RS 825,00

RS 420,00

R$210,00

" ;
RS 126,00

R$6,50
RS 2.600,00

Carne

ipe^to1 não

óprio. sem

ites Deve

2 inscrição

congelada

ns as que

gadas ou

mo de 6

ào

:.fri;ada ou

KG 812
RS 4,50 RS 3.654,00

JF

KG 312

D



"~ ■■«*„.

E

congelada tipo patinho em

no SIF ou SISP. Aspe
amolecida e nem pegajosa

manchas esverdeadas
próprio, com ausência de si
e larvas.

tado da Bahia t

feitura Municipal de Sobradi^P

es com registro

próprio, não

or própria sem

"iro e sabor

ades. parasitos

55

..-. cbx,
resinada ou congelada, asp
amolecida e nem pegajosa

manchas esverdeadas. :
próprio, com ausência de si,
e larvas, com registro no SIF

S?5ÍP^EÕLDoJp, .-tecoríTsÕ^

FRANGO
o oróprio, não

t própria sem

r° e sabor

parasitos

58

JJADEUj^imidi
MUSSAREU Produto de7
sabor de leite, porém iige,,
textura firme e sem buraco1
do produto deve ter o Sei-

Inspeção Federal (S.I.F) cl
data de fabricação, pes
estampada no rótuloda emba

CHÃRQÜÊ~ÍÃÊÍÃ^
59

60

61

de: carne bovina / sal, emba

62

^yA^unidade^contenr
CALABRESA : produzida cor
de carne suína, processo
natural e temperos marcai
disponível emgacotes_rip o ^

FÍGADO DE BOI indulta
qualidade, apresentação
Temperatura de entrega -
validade mínimo de 3 meses ,
entrega.

BACON industrializado, de T:
produto deve apresentar as

normais de conservação, esta

sujidades de qualquer naturez
bolores. Acondicionado em
plásticas que devem apresen:
as devidas especificações do :
de validade mínimo de 6 mes.
data de entrega.

CÕÊlX~È~

63

resfriada, cortada em tiras r-

embalagem plástica, transpar-
resistente, contendo marca c

prazo de validade. O produto de.

as suas características c
preservadas (cor, aparência te
próprios)

84

—.....,r-% v 1_va11^

gordura polissaturada, isenta
trans. Pote com 500g. Embô
dados de identificação do produz

^aíid^jiTínjm^jTo^ato^a co

dinho/BA I Fone: (074) 3538-3030

nter cheiro e

nente ácidos,

■\ embalagem

o Serviço de

"■f "egístro da

e validade

seca. a base

:o a vácuo -

iOCg .

■ orles nobres

defumação

s. Também

:;idn de" i»

congelado,

C. Prazo de
artír data de

jalidade. O

:'acferísticas

'"> isento de

parasitas e

mbaiagens

rótulo com

■íut.) Prazo

-o, magra,

■alndo em

; aíóxico,

:)rcduto e

apresentar

■ ncéptícas

ra e odor

fonte de

gordura

;em com

■ prazo de

■a de 02



E :ado da Bahia 2

P feitura Municipal de Sobrac^ji

85

meses.

maküARINA vegetal co
gordura poli-insaturada r-
trans. Pote com 15kg

dados de identificação do p:
.fabricante, prazo te vaíidadí

,

sal fonte de

ta de gordura

■ibaiagem com
-:iuto. marca do

iobrad,nho/BA, em 15 de dezembro de 2020.

2wA> „ _

DE SANTANA ME
Contratada

CNPJnMÍ ^=^^^^^



DIÁRIO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Sobradinho - Bahia

'Administrativo*
ANO VIII- Edição N° 1444

BAHIA - 22 de D^b^020 - Terça-feira

o

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA *^
TERMO ADITIVO N° 01 AO cowTpfí^J0 °E TERM0 ADI™0 ^
EMPRESA P.H.BARBOSA DE SANTANA - ME ASSINATURA "^ MUNICÍP|° DE SOBRADINHO/BA E A
n™?^ClM° " 1-1' ° obJeto d0 P^sente termo é o acr^riZ 1W5/12/2020" Clá«s"la primeira - DO OBJETO
009^2020, conforme constantes na planilha - Anexo ünZ Z ™ ?Uantlíativos ^ ««w objeto do Contrato n°

instrumento. 1.2. O

das demais cláusu,as d0 ConlJ

S !£le doCUfTíe^o está disponibilizado no . „„.
Oficial


