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DE RONDÔNIA

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
A empresa CAMPILAR DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com sede à
Avenida Edson Lima Do Nascimento, nº 600, bairro
Jardim Capelasso, localizada no município de Ji-Paraná,
Estado de Rondônia, que está devidamente cadastrada no
CNPJ/MF nº 07.259.409/0001-76, Inscrição Estadual nº
00000001376209, torna público que requereu junto a COREH/
SEDAM, em 28/07/2020, a solicitação de OUTORGA DO
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para o LANÇAMENTO DE EFLUENTES, cujo
ponto está localizado na Coordenada Geográfica Latitude
10º54’13.81” S e Longitude 61º53’9.33” O, cuja água será
para fins de: LANÇAMENTO DE EFLUENTE DOMESTICO TRATADO.
JI-PARANÁ/RO, 28 de JULHO de 2019.
ELISEU KIESKI
SÓCIO/PRORIETÁRIO
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PEDIDO DE OUTORGA DE USO
DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO
O SRº. CELIO OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 700.793.40210, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO À
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
– SEDAM, A OUTORGA DE USO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA À
LINHA C-50, KM 10 GLEBA 08, LOTE 57, CHACARA
SANTA LUZIA, NO MUNICÍPIO DE THEOBROMA – RO.
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINITRATIVO Nº 387/SEMOSP/2020
INTERESSADO: SEMOSP
TOMADA DE PREÇOS / SEMOSP Nº: 001/2020, MENOR
PREÇO GLOBAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. O OBJETO
DESTA LICITAÇÃO É A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CENTRAL NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, MUNICÍPIO DE MIRANTE DA SERRA/RO
A Comissão Permanente de Licitação – CPL, através de
seu Presidente o Sr. Carlos Willen Dobelin, no uso de suas
atribuições legais e, com fundamento no artigo 38, Inciso
VII e art. 43 Inciso VI da Lei 8.666/93 e suas alterações, em
conformidade com o que consta no Processo Licitatório nº
387/SEMOSP/2020, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada no ramo de construção civil. O objeto desta
licitação é a implantação de iluminação pública central na av.
Marechal Castelo Branco, município de Mirante da Serra/RO,
contendo julgamento da proposta que ADJUDICA a empresa
ROUTE CONSTRUÇÕES LTDA - EIRELI –, inscrita sob
o CNPJ: 05.222.638/0001-90 com o valor global de R$
293.474,82 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) devidamente
instruído e conclusa para HOMOLOGAÇÃO, na forma da lei.
Mirante da Serra 29 de julho2020
CARLOS WILLEN DOBELIN
PRESIDENTE - CPL
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Lauda Padronizada do Diário da Justiça
COMARCA: MACHADINHO DO OESTE/RO
ÓRGÃO EMITENTE: VARA ÚNICA – 1º JUÍZO
EDITAL DE CITAÇÃO
(Prazo: 20 dias)

ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE NOVA
BRASILANDIA D’OESTE
SUSPENSÃO DE CERTAME LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 30/2020
O Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia d´Oeste, informa que foi constatado
que durante o processo licitatório houve um equívoco na
elaboração dos autos, uma vez que foi proposto preferências e
exclusividades de contratação que não são cabíveis ao objeto.
Enfatiza-se que no Edital do Pregão Eletrônico n° 30/2020,
foi dado exclusividade para empresas que se enquadram como
ME e EPP, juntamente com a prioridade de empresas sediadas
localmente ou regionalmente, conquanto, informo que o valor
total referenciado para a contratação se deu no montante de R$
425.175,00(quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e
cinco reais). Diante das informações supramencionadas, faz
se saber que a Lei Complementar n° 123/2006, em seu Artigo
n° 48, Inciso I, dispõe que os certames licitatórios destinados
exclusivamente à participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, terão como teto o valor que seja de até R$
80.000,00 (oitenta mil reais), desta forma, o valor estimado
para a contratação das refeições – tipo marmitex excederam
o valor máximo regulamentado pela lei complementar citada
acima. Considerando as informações apresentadas, opta-se
pela suspensão temporária do certame licitatório por um
período indeterminado, sendo condicionando a reabertura
do mesmo quando das devidas correções no edital, termo de
referência e demais autos.
Nova Brasilândia DOeste, 29 de julho de 2020.
Vildimark Cardoso dos Santos
Pregoeiro – Port.111/2019

DE: ADRIANO LAZZARETTI, pessoa física, inscrita no CPF:
n. 884.171.150-72, em lugar incerto e não sabido.
Processo n. 7001091-33.2018.8.22.0019
Classe: MONITÓRIA (40)
REQUERENTE: CIDEMAD – INDUSTRIA, COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS
LTDA
Endereço: Rua Jorge Teixeira, 2205, Setor Industrial, Machadinho do Oeste/RO
Nome: ADRIANO LAZZARETTI
FINALIDADE: CITAR a parte acima mencionada para conhecimento da presente ação e, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
proceder ao pagamento do valor de R$ 6.156,35 (seis mil, cento
e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), corrigidos,
acrescidos do valor
dos honorários advocatícios, anotando-se que caso cumpra a obrigação no prazo legal, ficará isento de custas, na forma do art. 701,
§ 1º do CPC e, nesse mesmo prazo, poderá opor embargos e, caso
não seja comprovado o pagamento do valor devido nem oposição
de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo
judicial.
PRAZO PARA PAGAMENTO/EMBARGOS: 15 (quinze)
dias úteis, a contar da dilação do prazo do edital.
Sede do Juízo: Fórum Desembargador JOSÉ PEDRO DO COUTO, Rua Tocantins, 3029, Centro, Machadinho do Oeste-RO,
76.868-000 - Fone: 3309-8621 – e-mailmdo1civel@tjro.jus.br.
Machadinho do Oeste, 20 de julho de 2020.
Rosângela Maria de Oliveira Costa
Diretora de Cartório
Cadastro 203.777-7
Assinado eletronicamente por: ROSANGELA MARIA DE
OLIVEIRA COSTA - 20/07/2020 11:04:10
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072011041026500000040808919
Número do documento: 20072011041026500000040808919

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento do Município de Mirante da Serra/RO no uso das
atribuições que lhe são conferidas, em razão de aprovação no
TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO DO MUNICIPIO DE
MIRANTE DA SERRA/RO, regido pelo Edital nº 0001/2020
de 20 de ABRIL de 2020, CONVOCA os candidatos relacionados abaixo, para tomar posse no prazo de 05 (CINCO)
dias úteis a partir da publicação deste Edital, sob pena de
perda de vaga.
NOME

CARGO

VERONICA MARQUES MARTINELLI

FISIOTERAPEUTA

NIVEL/CLASSE
NSI-30HRS

OBS: Os Candidatos acima deverão comparecer munidos de
toda a documentação exigidos para ocupação da respectiva
função; conforme relação abaixo:
Ter sido aprovado no presente Teste Seletivo Simplificado
Ser brasileiro nato ou naturalizado
01 cópia do RG;autenticada em cartório
01 cópia do CPF;autenticada em cartório
01 foto 3 x 4 recente e colorida.
01 cópia do comprovante de residência;
01 cópia do Título de eleitor;
Comprovante de estar Quites com a Justiça Eleitoral;
01 cópia de Certidão de nascimento ou casamento/autenticada
em cartório
01 cópia de RG CPF e Documento de Escolaridade do(a)
Cônjuge se tiver;
01 cópia de certidão dos filhos menores/dependentes;
Carteira de Trabalho Social –Social-CTPS (original)
01 cópia do PIS/PASEP (caso não seja cadastrado, apresentar
Declaração de não-cadastrado);
01 Cópia do Imposto de Renda ou de Isento;
01 Cópia de Reservista ou Certificado de Incorporação para
candidatos do sexo masculino
01 Cópia da Conta Corrente do Banco do Brasil S/A se tiver;
01 Cópia da CNH na categoria exigida ao qual está concorrendo para motoristas;
01 CópiaAutenticada em Cartório do Diploma/Comprovante
de Escolaridade e histórico escolar compatível com o emprego
no qual está concorrendo;
01 Cópia autenticada em Cartório da Carteira profissional
compatível com o emprego no qual está concorrendo;
Certidão de quitação com a Fazenda Pública Federal (disponível no site www.justicafederal.jus.br);
Certidão de quitação com a Fazenda Pública Estadual de
Rondônia ( www.sefin.ro.gov.br)
Certidão Municipal;
Certidão do TCE/RO (disponível no site www.tce.ro.gov.br);
Certidão Negativa Civil e Criminal do FORUM da Comarca
de residência do candidato (www.tj.ro.jus.br);
Declaração informando se ocupa ou não Cargo Público,
expedida pelo próprio candidato, conforme art. 37 XVI, ”c”,
da Constituição Federal (declarado pelo próprio candidato e
com firma reconhecida); caso ocupa, deverá apresentar também Certidão expedida pelo órgão Empregador informando:
a Carga horária contratual, o horário de trabalho e o regime
jurídico);
Declaração de que não foi Demitido a bem do serviço público
nos últimos 05 (cinco) anos (declarado pelo próprio candidato
e com firma reconhecida);
Declaração de Bens no site Tribunal de Contas /RO.
Declaração que não responda a processo Administrativo
Disciplinar, nas esferas publica Municipal, Estadual e Federal
(declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida);
Declaração de dedicação exclusiva para o cargo que concorre
(expedida pelo próprio candidato),autenticada em cartório.
Declaração de que não se enquadra na Portaria do Ministério
da Saúde nº 356,de 11 de março 2020,conforme Adendo ao
Edital nº01/2020 em 26/05/2020.
Atestado de Sanidade Físico e Mental expedido por Médicos
do quadro funcional do Nosso Município, após análise dos
exames abaixo relacionados: Hemograma Completo;Glicemia
em jejum,TGO,TGP,bilirrubinas totais e frações,uréia e
creatina,colesterol totais em frações,triglicerídeos;Raio X do
torax simples;ECG simples:
Mirante da Serra/RO, 28 de Julho de 2020.
ELIAS PEREIRA DA SILVA
Secretario Municipal de Adm. Finanças e Planejamento
Port. Nº 3852/2017
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Bigsal - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A.
CNPJ/MF n°05.647.897/0001-63
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei nº 6404/76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Companhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, expressas em Reais. Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
A Administração

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Nota
Explicativa

Ativo

2018
Passivo e patrimônio líquido
Reapresentado

2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes

3
4

26.456
30.495

Circulante
24.775 Fornecedores
27.994 Empréstimos e financiamentos

Estoques

5

12.457

11.182 Obrigações tributárias

Tributos a recuperar

6

475

Nota
Explicativa

2018
Reapresentado

2019

10
11

828 Obrigações trabalhistas

5.588
9.043

5.145
19.626

1.088

1.008

2.145

2.298

Lucro líquido do exercício
Realização da reserva de ágio (Nota 20(c))
Total do resultado abrangente do exercício

2019
13.744
10.037
23.781

1.135
71.018

Não circulante
Outros créditos
Tributos diferidos
Tributos a recuperar
Investimentos
Imobilizado
Intangível

969 Adiantamentos de clientes
65.748 Comissões a pagar

162
22.582
5.586
280
25.594
162.200
216.404

7
6
8
9

Total do ativo

153
32.619
4.478
253
23.025
161.784
222.312

287.422

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisão para riscos processuais
Partes relacionadas

11
12
13

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros

14
a)
b)
c)

288.060 Total do passivo e do patrimônio líquido

4.008
2.392

3.319
2.391

24.264

33.787

33.348
72
61.756
95.176

39.421
436
60.178
100.035

97.009
22.582
48.391
167.982

97.009
32.619
24.610
154.238

287.422

288.060

Das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:
Provisão para perdas de créditos esperadas
Tributos diferidos
Depreciação
Amortização
Custo na alienação do ativo imobilizado
Encargos financeiros sobre empréstimos bancários e passivos com partes relacionadas
Provisão para riscos processuais

2018
Reapresentado

Nota
Explicativa
15
16

Outras receitas (despesas) operacionais
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro

19

2018
Nota
Reapresentado
Explicativa
2019
137.178
122.539 (=) Resultado financeiro líquido
20
(115.981)
(88.951) (=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
21.197
33.588 Imposto de Renda e Contribuição Social
(+/-) Diferidos
7
(11.620)
(11.184) (=) Imposto de Renda e Contribuição Social
(16.376)
(27.205) (=) Lucro líquido do exercício

17
18

35.659

Saldos em 1º de janeiro de 2018

Capital social
97.009

Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva de incentivos fiscais (Nota 14 c)
Realização da reserva de ágio
Uso da reserva de lucros para absorção de prejuízos

-

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (Reapresentados)

97.009

Lucro líquido do exercício

-

Constituição da reserva de incentivos fiscais (Nota 14 C)
Realização da reserva de ágio
Uso da reserva de lucros para absorção de prejuízos

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019

27.566 Lucro liquido por ação (R$)

96
10.853
2.848
22
73
8.034
258
32.540

(476)

443
3.179
Fornecedores
2.4. Clientes
80
(5)
(6.357) Obrigações tributárias
(153)
301
21.209 Obrigações trabalhistas
As contas a receber de clientes correspondem aos valores
a receber de
689 atividades1.231
Adiantamentos de clientes
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das
da
1
196
(10.853) Comissões a pagar Companhia.
(10.853) Caixa líquido das atividades operacionais
29.056
27.786
10.356
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que

atendadeo investimentos
ciclo normal da Companhia), as contas a receber são classificadas
Fluxo de caixa das atividades
no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas
Aquisição de investimentos
(27) no ativo não
(30)

0,27

circulante.

Aquisição de ativo imobilizado
(5.570)
(4.663)
Aquisição de intangível
(487)
(203)
Lucros/Prejuízos
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas
pelo valor
Reserva legal
Reservas de incentivos fiscais
Total
acumulados
Caixa líquido das atividades de investimentos
(6.084)
(4.896)
justo, menos a provisão para perdas de crédito esperada .
730
3.487
143.882
BIGSAL
- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS
PARA NUTRIÇÃO
ANIMAL
S.A.
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
A Companhia estima sua provisão para perdas de crédito esperada do contas
- explicativas da Administração às demonstrações
10.356
10.356 Pagamento de juros, empréstimos e financiamentos
(21.291)
Notas
contábeis
a receber para o período prospectivos de 12 meses conforme
requerido(24.617)
pelo
Em 31
- de dezembro de 2019 e 2018 32.184
(32.184)
Caixa líquido das atividades de financiamentos
(21.291)
(24.617)
CPC 48 – Instrumentos financeiros.
(Em -milhares de Reais)
(10.037)
10.037
- 730
(11.061)
11.791
Aumento líquido
de caixa
e equivalentes de caixa
1.681
(1.727)
2.5.
Estoques

Reservas de
capital
42.656

97.009

§ Perdas de créditos esperadas (Nota Explicativa nº 4);
§ Provisão para riscos processuais
24.610(Nota Explicativa nº 12).
-

154.238 Caixa e equivalentes de
no início do
exercício
24.775
26.502
Oscaixa
estoques
são
mensurados pelo valor de custo ou pelo
valor realizável
líquido,
dosdo exercício
dois o menor. Os itens são identificados
Caixa e equivalentes de
caixa no final
26.456separadamente
24.775
No entendimento da administração da Companhia, os assuntos acima não
analisando
todos
os gastos de aquisição, transformação e
outros incorridos
13.744
13.744 Aumento líquido de caixa
e equivalentes
de caixa
1.681
(1.727)
apresentam risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores
para trazer os estoques à sua condição e localização atuais.
35.701 o próximo exercício
(35.701)
contábeis de ativos e passivos para
social.
10.037
O custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo
- 2.2. Reapresentação das demonstrações
(11.920) contábeis anteriormente
11.920
no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou
apresentadas
Moacir
Fabianoodaperíodo.
Silva
Djalma Bernardo Velozo
produzidos
durante

32.619

-

(10.037)
22.582

-

BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
1.

0,36

193
10.037
2.982
70
19
6.214
(364)
32.895

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Aumento/(redução)
em passivos
(Em milhares
de Reais)

32.367

28.860

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

(10.037)
(10.037)
13.744

10.356

(175)
Outros créditos
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

2018
Reapresentado

2019
(5.079)
23.781

13.744

Redução/(aumento) em ativos
(2.694)
(2.931)
Clientes
(1.274)
(6.953)
Estoques
BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO
(756) ANIMAL S.A.
704
Tributos a recuperar

Demonstrações dos Resultados
Receita líquida de vendas
(-) Custo dos produtos vendidos
(=) Lucro bruto
(+/-) Despesas/receitas operacionais
Gerais e administrativas
Despesas de vendas

10.356
10.037
20.393

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
2019

Outros créditos

2018
Reapresentado

48.391

-

167.982

A Companhia tem acumulado créditos de ICMS ao longo dos anos. No
exercício de 2018, a Companhia entrou com um processo de pedido de
transferência do seu saldo de créditos de ICMS junto a Receita Estadual, e
que esperava-se ser deferido até janeiro de 2019, mas não se concretizou.
Assim, por não consumir o saldo de ICMS a Recuperar e ainda não ter seu
processo de transferência de ICMS deferido, a Companhia optou por
reclassificar o saldo de ICMS a Recuperar para o não circulante.
Sumário dos efeitos da reclassificação nos principais grupos de ativo, são
apresentadas abaixo:

Informações gerais
A Bigsal - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. é uma
sociedade por ações com sede na Rodovia BR 364, KM 8, Lote 37-A, Secção C,
zona rural do município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia.
Em 31 de março de 2017, foi realizada a incorporação reversa da controladora
Engenho de Dentro Participações Ltda. pela Companhia, de modo que o controle
da Companhia agora é detido pela Joatinga Participações S.A.
A Companhia tem como principais atividades a produção e comercialização de
suplementos para nutrição animal, com um portfólio que abrange de
suplementos minerais a rações balanceadas para ruminantes, peixes, equinos,
animais de companhia, entre outros.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 20 de março de
2020.

2. Resumo das principais práticas contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações
contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente em todos os exercícios.
2.1. Base de preparação
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas
estimativas críticas. Este fato também exige que a Administração da
Companhia exerça uma maior capacidade de julgamento na aplicação das
políticas contábeis.
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de
estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os resultados
reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na preparação das
demonstrações contábeis, a Companhia adotou algumas variáveis e
premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que
BIGSAL - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
SUPLEMENTOS
PARA NUTRIÇÃO
S.A.
entende como
razoáveis DE
e relevantes.
Os resultados
poderiamANIMAL
ser distintos
dos estimados sobre premissas, variáveis ou condições diferentes, mas as
Notas explicativas
da Administração
demonstrações
contábeis foram feitos na
áreas onde
julgamentos eàsestimativas
significativos
Em 31 depreparação
dezembro de
2019demonstrações
e 2018
de tais
contábeis e seus efeitos referem-se a:
(Em milhares de Reais)

2018
Anteriormente
Rubrica contábil
Estoques
Impostos a recuperar
Total do ativo circulante

reportado
11.728

Ajuste

Reapresentado
(546)

11.182

4.478

(4.478)

-

16.206

(5.024)

11.182

Impostos a recuperar

-

4.478

4.478

Total do ativo não circulante

-

4.478

4.478

Patrimônio líquido

154.783

(546)

154.238

Custos dos produtudos vendidos

(88.406)

(546)

(88.952)

2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto e de médio prazo, investimentos ou outros
fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras
realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de
BIGSAL - liquidez
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE SUPLEMENTOS
PARA NUTRIÇÃO
ANIMAL
S.A.e
imediata
ou conversíveis
em um montante
conhecido
de caixa
que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais
Notas explicativas
da
Administração
às
demonstrações
contábeis
são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos
Em 31 deauferidos
dezembro
deas
2019
e 2018
até
datas
dos balanços, que não excedem o seu valor de
(Em milhares
de Reais)
mercado
ou de realização.

2.4. Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
12
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da
Companhia.
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que
atenda o ciclo normal da Companhia), as contas a receber são classificadas
no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não
circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo, menos a provisão para perdas de crédito esperada .
A Companhia estima sua provisão para perdas de crédito esperada do contas
a receber para o período prospectivos de 12 meses conforme requerido pelo
CPC 48 – Instrumentos financeiros.
2.5. Estoques

§ Perdas de créditos esperadas (Nota Explicativa nº 4);
§ Provisão para riscos processuais (Nota Explicativa nº 12).
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No entendimento da administração da Companhia, os assuntos acima não
apresentam risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.
2.2. Reapresentação das demonstrações contábeis anteriormente
apresentadas

A Companhia tem acumulado créditos de ICMS ao longo dos anos. No
exercício de 2018, a Companhia entrou com um processo de pedido de
transferência do seu saldo de créditos de ICMS junto a Receita Estadual, e
que esperava-se ser deferido até janeiro de 2019, mas não se concretizou.
Assim, por não consumir o saldo de ICMS a Recuperar e ainda não ter seu

Os estoques são mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável
líquido, dos dois o menor. Os itens são identificados separadamente
analisando todos os gastos de aquisição, transformação e outros incorridos
para trazer os estoques à sua condição e localização atuais.
O custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo
no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou
produzidos durante o período.
Nos custos de aquisição, compreende-se o preço de compra e outros
tributos, exceto os recuperáveis, bem como os custos de transporte,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição do produto,
abatimentos e outros descontos comerciais são deduzidos na determinação
do custo de aquisição.

Diretor Vice-Presidente

Contador CRC RO 001412/O-1

Nos custos de aquisição, compreende-se o preço de compra e outros
tributos, exceto os recuperáveis, bem como os custos de transporte,
manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição do produto,
abatimentos e outros descontos comerciais são deduzidos na determinação
do custo de aquisição.
Os custos de transformação dos estoques incluem todos os gastos
diretamente relacionados com as unidades produzidas, também incluem a
BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.
alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que
sejam incorridos para transformar os insumos em produtos acabados.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
O reconhecimento no resultado é feito mediante a venda do produto, o
(Em milhares de Reais)
custo é registrado no respectivo período em que a receita é reconhecida.
2.6. Imobilizado
Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros
capitalizados durante o período de construção, quando aplicável para casos
de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas
perdas por “impairment”, quando aplicável.

13

Em decorrência da incorporação reversa, mencionada na Nota 1, ocorrida
em 31 de março de 2017, a partir de 1º de abril de 2017, os saldos contábeis
líquidos, em 31 de dezembro de 2016, das edificações, e sua respectiva
mais-valia recebida na incorporação, passaram a ser depreciadas à taxa de
5% a.a. e das máquinas e equipamentos, e sua respectiva mais-valia, à taxa
equivalente à vida útil remanescente fixada no respectivo laudo de
avaliação.
A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, como
segue:
Edificações
Máquinas e equipamentos
Veículos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

Ao ano
4%
10%
20 a 25%
10%
20%

Em dezembro de 2017, foi implantado um sistema de controle patrimonial
dos bens que compõem o ativo imobilizado, permitindo dessa forma o
controle individual da depreciação.
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor
da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração
do resultado.
2.7. Intangível
Substancialmente composto por alocação de preço de compra da marca
e ágio
(goodwill)
vinculados
ao NUTRIÇÃO
saldo de ANIMAL
aquisiçãoS.A.
da
BIGSAL - BIGSAL
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE ambos
SUPLEMENTOS
PARA
Companhia quando da operação de incorporação reversa, que possuem vida
Notas explicativas
da
Administração
às
demonstrações
contábeis
útil indeterminada e são mantidos no ativo da Companhia pelo custo menos
Em 31 deadezembro
de 2019
2018
provisão para
perdae por
redução ao valor recuperável (impairment), se
(Em milhares
de Reais)
necessária.

2.8. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano, caso contrário, as contas a pagar são
14
apresentadas como passivo não circulante.
2.9. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano, caso contrário, as contas a pagar são
apresentadas como passivo não circulante.
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Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método
da taxa efetiva de juros.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Instituição Financeira

CDI

Bradesco
Safra

Total geral (R$)

96,75% a 98%

8.018

99,4% a 100,10%

4.035

100%

2.094

Santander
Votorantim

99% a 100,10%

Jicred

7.594

100%

1

Total

Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante,
a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a
liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

21.742

4. Clientes
2019

2.10. Provisões para riscos processuais

Clientes

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
As provisões são reconhecidas para passivos de termo ou valor incertos que
surgiram como resultado de transações passada.
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões,
contingências ativas e contingências passivas são efetuados de acordo com
os critérios definidos no Pronunciamento CPC 25 e consideram premissas
definidas pela administração da Empresa e seus assessores jurídicos:
Ativos contingentes - Trata-se de direitos potenciais decorrentes de
eventos passados, cuja ocorrência depende de eventos futuros. São
reconhecidos
nas demonstrações
apenas ANIMAL
quandoS.A.
há
BIGSAL - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE SUPLEMENTOScontábeis
PARA NUTRIÇÃO
evidências que assegurem elevado grau de confiabilidade de realização
(Classificação
de Risco “Praticamente
Certo”),
geralmente nos casos de
Notas explicativas
da Administração
às demonstrações
contábeis
ativos com
garantias
reais, decisões judiciais favoráveis sobre as quais
Em 31 de dezembro
de 2019
e 2018
cabem mais recursos, ou quando existe confirmação da capacidade
(Em milharesnão
de Reais)
de recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível;
§

Passivos contingentes - Decorrem de processos judiciais e
administrativos, inerentes ao curso normal das atividades, movidos por
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terceiros, em ações trabalhistas, cíveis e fiscais. Essas contingências,
coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por
assessores jurídicos, e levam em consideração a probabilidade de que
recursos financeiros sejam exigidos para liquidar obrigações, cujo
montante possa ser estimado com suficiente segurança. As
contingências são divulgadas como: prováveis, para as quais são
constituídas provisões; possíveis, divulgadas sem que sejam
provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação. O
total das contingências é quantificado utilizando modelos e critérios
que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da
incerteza inerente ao prazo e ao valor.

Os depósitos judiciais em garantia, quando existentes, são atualizados
monetariamente de acordo com os índices oficiais dos tribunais de justiça.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende as
parcelas correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação
de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou
em outros resultados abrangentes.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro
ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou
substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações
contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios
anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins de tributação.
BIGSAL
E COMÉRCIO
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2.12.- INDÚSTRIA
Reconhecimento
da receita

A receita da
compreende
o valor
justo da contraprestação
Notas explicativas
Administração
às demonstrações
contábeis recebida ou a
Em 31 de receber
dezembro
2019 e 2018 de produtos no curso normal das atividades
peladecomercialização
(Em milhares
de Reais)
da Companhia.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
16
abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser
mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros
fluam para a entidade.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o
método da taxa efetiva de juros.

(210)

Total

A Companhia está a luz do benefício fiscal de ICMS sob o convênio nº 100/97
este benefício é calculado com redução de 60% da base de cálculo nas
operações interestaduais e isenção nas operações internas.
A Companhia conta ainda com as subvenções governamentais recebidas
através da SUDAM.
Os reconhecimentos contábeis para ambos os benefícios fiscais, são
realizados no resultado do exercício, na medida em que determinados
critérios dos programas são cumpridos, conforme determinado pelo CPC 07
(R1) - Subvenção e Assistência Governamental
Também estão sendo observados os aspectos fiscais requeridos quanto ao
registro destas subvenções em “Reserva de incentivo fiscal” no Patrimônio
Líquido.

(120)

30.495

27.994

Aging list

A vencer

Vencido

10.718

1.703

12.421

7.910

151

8.061

Entre 61 e 90 dias

5.525

53

5.578

Entre 91 e 180 dias

4.321

79

4.400

35

56

91

Entre 181 dias e 360 dias
Acima de 360 dias

-

Total

154

28.509

154
30.705

2.196

80

51

4.634

1.587

21.742

23.137

26.456

Movimentação da provisão para perda com crédito esperada:
2018 S.A.
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(120)

Saldo inicial

(29)

Notas
explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Adições
(151)
Em 31
de dezembro de 2019 e 2018
Baixas
61
(Em Saldo
milhares
de
Reais)
final
(210)

23
(120)

283
-

Implantação Sistema Sênio RH e DP

209

Marcas – mais valia
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill )

Produtos acabados
Insumos

2018

1.671

593

10.552

10.549

32

40

Produtos em elaboração
Outros Estoques

18

202

11.182

12.457

6. Tributos a recuperar

13.836
147.596

167

112

Amortização acumulada licenças de uso de sistemas

(76)

Amortização acumulada desenvolvimento de produtos

(37)
162.200

4.9 8 6

1

2

C O F INS a recupera r
Im po s to de renda a recupera r

5

6

294

312

13

-

C o ntribuiçã o pa ra INS S a R ecupera r

N ã o C irc u la n te

5 .3 0 6

475

828

5 .5 8 6

4 .4 7 8

7. Tributos diferidos
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10.
Fornecedores
Notas
explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Fornecedores
5.588
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
5.588
(Em milhares de Reais)

CSLL diferida

Base de Cálculo

5.978

8.634

22.582

32.619

Alíquota

2019

147.596

34%

50.183

(-) Amortização fiscal do Godwill

(81.178)

34%

(27.601)

66.418

22.582
10.037

Efeitos no resultado
Alíquota

2018

Ágio por rentabilidade futura

147.596

34%

50.183

(-) Amortização fiscal do Godwill

(51.659)

34%

(17.564)

95.937

181

207

287

Banco Rodobens S.A.

3% a 8,4% a.a.

308

431

3% a.a

1.551

1.494

Banco da Amazônia S.A
Banco Votorantim S.A.

CDI+ 3,8% a.a.

Banco Bradesco S.A.

CDI+ 3,8% a.a.

8. Imobilizado
Custo
01/01/2019

Líquido
Adições

Baixas

Transferências
-

31/12/2019

-

8.000

-

Edificações e construções

4%

6.171

1.518

-

-

7.689

Edificações e construções – mais-valia

4%

1.124

-

-

-

1.124

Máquinas e equipamentos

10%

5.139

3.601

-

527

9.267

Máquinas e equipamentos – mais-valia

-

8.000

10%

2.997

-

(3)

-

2.994

20% a 25%

6.037

175

(197)

-

6.015

257

37

(2)

-

292

447

48

(8)

-

555

191

-

30.727

5.570

(468)

(317)

Móveis, utensílios e instalações

10%

Computadores e periféricos

20%

Adiantamento a Fornecedor

-

(210)

487

(527)

Edificações e construções – mais-valia

36.087

-

-

(785)

(98)

(56)

-

-

(154)

Máquinas e equipamentos

(1.476)

(1.050)

-

-

(2.526)

Máquinas e equipamentos – mais-valia

(1.461)

(688)

2

-

(2.147)

Veículos

(3.939)

(777)

182

-

(4.534)

(81)

(27)

1

-

(107)

Móveis, utensílios e instalações
Computadores e periféricos

(179)

(67)

6

-

(240)

(7.702)

(2.982)

191

-

(10.493)

23.025

2.588

(19)

-

25.594

Taxa

Custo

anual

01/01/2018

Líquido
Adições

Baixas

Transferências

31/12/2018

-

8.000

-

-

-

8.000

4%

5.142

1.029

-

-

6.171

Edificações e construções – mais-valia

4%

1.124

-

-

-

1.124

Máquinas e equipamentos

10%

3.419

1.836

(116)

-

5.139

Máquinas e equipamentos – mais-valia

10%

3.001

-

(4)

-

2.997

20% a 25%

5.270

1.052

(285)

-

6.037

Veículos
Móveis, utensílios e instalações

10%

187

73

(3)

-

Computadores e periféricos

20%

327

120

-

-

Adiantamento a Fornecedor

-

-

555

-

-

555

26.470

4.665

-

30.727

(408)

447

Depreciação
(266)

(276)

-

-

(542)

Edificações e construções – mais-valia

(114)

(56)

-

-

(170)

Máquinas e equipamentos
Máquinas e equipamentos – mais-valia
Veículos
Computadores e periféricos

(599)

(844)

41

28.428
59.047

9.043

19.626

33.348

39.421

Os empréstimos e financiamentos tomados pela Empresa estão garantidos por:
alienação fiduciária de ativos imobilizados e aval dos sócios.
Cronograma de amortização da dívida
O cronograma de vencimento das dívidas com empréstimos e financiamentos
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é o seguinte:
2021

2022
9.011

2023

-

2024 em diante

8.917

8.808

Total

6.612

33.348

BIGSAL
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12. Provisão
para riscos
processuais
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
2019
Em 31
de dezembro
de 2019 cíveis
e 2018
Provisão
para riscos processuais
72
(Em milhares de Reais)
72
Trabalhists
31 de dezembro de 2018
Adição (+)
Reversão (-)
Baixa (-)

Cíveis

2018
436
436

Total

-

436

72

-

436
72

-

(100)

(100)

-

(336)

(336)

-

72

72

A Companhia é parte em outras ações judiciais e administrativas para as quais 22
a
expectativa de perda é classificada como possível no montante de R$ 1.411, não
registradas nas demonstrações contábeis. Neste contexto, a Administração,
lastreada na avaliação de seus consultores jurídicos, constituiu provisão para
eventuais perdas das causas prováveis. Baseada nestas avaliações, a Companhia
considera ter sólido embasamento jurídico que fundamente os procedimentos
adotados para a sua defesa. A necessidade da constituição de provisão é
analisada periodicamente.
13. Partes relacionadas
A Administração da Companhia identificou como partes relacionadas, Empresas
ligadas aos ex-sócios da Companhia, seus administradores e demais membros do
pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições legais.
Estão registradas nessa rubrica: I – a dívida remanescente, pela aquisição da
Companhia, junto aos sócios fundadores, sócios executivos e representantes
comerciais, a qual está sujeita a correção pela IPCA; e II – o Earn-Out, parcela
variável do preço de aquisição da Companhia, a ser paga somente em potencial
negociação da Companhia no futuro e, cujo valor será proporcional ao preço
atribuído à Companhia em tal potencial negociação:
2019

257

Edificações e construções

Móveis, utensílios e instalações

28.226

20.237

219

-

Depreciação
Edificações e construções

20.052
42.391

Garantias

31 de dezembro de 2019

Taxa

2018
36

3% a 6,5% a.a.

32.619

Notas
Administração
às demonstrações
contábeis
Emexplicativas
31 de marçodade
2017 a administração
da Companhia
registrou imposto de
Em 31
de edezembro
de 2019
2018 ativo sobre o ágio (goodwill), mencionado
renda
contribuição
socialediferidos
(Emna
milhares
Reais) na incorporação reversa da antiga controladora Engenho de
Nota 9, de
recebido
Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota 1.
Embora para fins contábeis o ágio (goodwill) não seja amortizado, para fins
fiscais a amortização é permitida para o cálculo do lucro real. A administração
da Companhia concluiu que o ágio atende aos requisitos da legislação fiscal
19
vigente, que permite a amortização dedutível de até 1/60 avos por mês, para
fins de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL). Assim, a
amortização somente para fins fiscais gera uma diferença temporária entre o
lucro contábil e o lucro fiscal, que, nos termos do CPC 32, requer o
reconhecimento do efeito tributário no resultado do exercício.

Veículos

2019

6% a 16% a.a.

Caixa Econômica Federal

BIGSAL
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Efeitos no resultado
10.853

anual

5.145

23.985

Ágio por rentabilidade futura

Base de Cálculo

5.145

Banco Mercedes-Benz S.A.

Não circulante

2018

16.604

2018

Devido ao fato de os pagamentos serem realizados em curtíssimo prazo, e por
não haver juros implícitos ou explícitos, a Companhia não adota o ajuste a valor
presente.
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Circulante
2019

IRPJ diferido

-

Em 31 de março de 2017 a administração da Companhia recebeu mais valia de
marcas e ágio por rentabilidade futura (Goodwill) pela incorporação reversa da
antiga controladora Engenho de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota
1.

Taxa média

6 .0 6 1
C ir c u lan te

(43)
161.784

11. Empréstimos e financiamentos

2018

5 .7 4 8

PIS a recupera r

-

13.836
147.596

2019

2019

Terrenos – mais-valia

2018
306
199

(114)

5. Estoques

24.775

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de
primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por
estes investimentos é registrada como receita financeira pelo regime de
competência.

2019
Licenças de uso de sistemas
Implantação Sistema CRM em Andamento

Desenvolvimento de Produtos (P&D)

A provisão para perda com crédito esperada foi feita com base no histórico de
perdas da Companhia, levando em consideração também aqueles clientes que
não possuem garantias reais. A estimativa elaborada pela Administração é
considerada suficiente para cobrir eventuais perdas para os próximos 12 meses:

Edificações e construções

2018

Em decorrência da incorporação reversa, mencionada na Nota 1, ocorrida em 31
de março de 2017, os valores identificáveis foram alocados ao ativo imobilizado
da Companhia nas proporções supracitadas.
9. Intangível

Total

Entre 1 a 30 dias
Entre 31 e 60 dias

Terrenos – mais-valia

2019

§ Terrenos: 8.000;
§ Edificações: 1.124;
§ Máquinas e equipamentos: 3.001.

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:

Descrição

3. Caixa e equivalentes de caixa

Quando da aquisição das quotas de capital da Companhia pela Engenho de
Dentro, ocorrida em 21 de dezembro de 2016, foi desenvolvido um laudo de
alocação do preço de compra (Purchase Price Allocation). O terreno e as
edificações foram avaliados pela firma especializada Bela Vista Imóveis Ltda. e
as máquinas e equipamentos foram avaliados pela firma especializada Soares
Industrial Ltda., para se apurar os respectivos valores justos. A partir da
comparação do total dos valores avaliados e o total dos saldos contábeis líquidos
dos bens avaliados chegou-se aos seguintes montantes de alocação de preço de
compra:

28.114

30.705

Descrição

Total
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Provisão para perdas com crédito esperada

2.13. Subvenções governamentais

Aplicações financeiras

28.079

875

IC M S a recupera r

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido
são calculados com base nas alíquotas de 15 %, acrescidas do adicional de 10
% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9 %
sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
considerando a compensação de prejuízos fiscais e a base negativa de
contribuição social, limitada a 30% do lucro tributário anual.

Bancos conta movimento

2018

29.830

Cheques a receber

2019

2.11. Imposto de Renda e Contribuição Social

Caixa

BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.

Em julho
31 de dezembro
de 2019 -e 2018
Rondônia, quinta-feira, 30 de
de 2020
Correio Popular
(Em milhares de Reais)

2.9. Empréstimos e financiamentos

§

2-3

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

2018

Sellers

38.236

Earn-Out

23.520

36.658
23.520

61.756

60.178

(1.402)

(575)

(831)

16

-

(1.390)

(3.454)

(761)

276

-

(3.939)

(60)

(22)

2

-

(80)

(121)

(58)

-

-

(179)

(5.189)

(2.848)

335

-

(7.702)

21.281

1.817

(73)

-

23.025

a) Remuneração do pessoal-chave
A remuneração dos diretores, que corresponde a benefícios de curto prazo,
foi de R$ 1.892 em 2019 (R$ 1.309, em 2018).

2-4

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.

BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis

14.

21. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco

31 de dezembro
de 2019 e Popular
2018
Rondônia, quinta-feira, 30 de julho deEm2020
- Correio
(Em milhares de Reais)

Patrimônio líquido
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 o capital social é de R$ 97.009 (o mesmo em
2018), divido em 38.192.591 ações (o mesmo em 2018), no valor nominal
de R$ 2,54 cada uma, totalmente integralizadas.

No curso normal de seus negócios, a Companhia está exposta a riscos de
mercado, relacionados principalmente a flutuação das taxas de juros e mudanças
de preços de commodities.
21.1. Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e
a supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. A Administração
também é responsável pelo desenvolvimento e o acompanhamento das
políticas de gerenciamento de risco da Companhia.

A totalidade das quotas representativas do capital social da Companhia
estão alienadas fiduciariamente em favor do Banco Bradesco S.A. e do
Banco Votorantim S.A.

As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas
para identificar e analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta,
para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar os
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir as mudanças nas condições de
mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, através de
treinamento, procedimentos de gestão e outros procedimentos, busca
desenvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual todos os
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

b) Reservas de capital
Essa reserva foi constituída como contrapartida dos tributos diferidos,
mencionados na Nota 7, a partir da incorporação da controladora Engenho
de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota 1.
c) Reservas de lucros
Reservas de incentivos fiscais
A legislação do imposto de renda possibilita que Companhias situadas na
Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestrutura, reduzam
o valor do imposto de renda devido, para fins de investimento em projeto
de ampliação/modernização da sua capacidade instalada. Em
atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, o valor correspondente ao
incentivo SUDAM, apurado na vigência da Lei, é contabilizado no resultado
do período e posteriormente transferido para reservas de lucros, devendo
somente ser utilizado para aumento de capital social ou para eventual
absorção de prejuízos contábeis, conforme previsto no artigo 523 do
Regulamento do Imposto de Renda. A Companhia possui projeto aprovado
junto à SUDAM, conferindo o direito à redução do imposto de renda e da
contribuição social em 75%. No exercício de 2019, a Companhia apurou
prejuízo fiscal, não utilizando, consequentemente, o direito à redução
tributária.
A partir de 8 de agosto de 2017, com o acréscimo dos parágrafos 4º e 5º
ao artigo 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, pela Lei
Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, a Companhia passou a
BIGSAL - INDÚSTRIA
COMÉRCIO
PARA NUTRIÇÃO
reconhecerE no
resultadoDEasSUPLEMENTOS
subvenções estaduais
recebidasANIMAL
atravésS.A.
das
isenções e reduções do ICMS, previstas no Convênio ICMS 100/97,
Notas explicativas
da Administração
às demonstrações
contábeis Técnico CPC 07
observando
também as disposições
do Pronunciamento
Em 31 de dezembro
de 2019e eAssistência
2018
(R1) - Subvenção
Governamentais, as quais totalizam R$
(Em milhares
de Reais)
35.701
Nota 19 (R$ 25.155, em 2018).
2019

Risco de juros
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras,
títulos e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos. Os
empréstimos emitidos a taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de
taxa de juros. Já os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a
Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros.
A Companhia analisa sua exposição a taxas de juros de forma dinâmica e
busca diversificação de indexadores em seu passivo financeiro. São
BIGSAL - INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.
simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento,
renovação de posições existentes e financiamento. Com base nesses
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
cenários, a Companhia define uma mudança razoável na taxa de juros e
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são elaborados somente
(Em milhares de Reais)
para os passivos que representam as principais posições com juros.

24.610

Receita de Incentivo Fiscal ICMS

35.701

A Companhia estabeleceu uma política de crédito para que a idoneidade
de cada cliente novo seja analisada individualmente antes que o
pagamento-padrão e os termos e condições de entrega sejam propostos
pela Companhia. A revisão da Companhia inclui análises externas, quando
27
disponível, e referências bancárias, em alguns casos. Os limites de compra
são estabelecidos para cada cliente, o que representa o máximo valor
disponível que não exige aprovação do Comitê de Gestão de Risco.

3.488

32.18424

(11.920)

(11.062)

48.391

24.610

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.
A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação.

15. Receita líquida de vendas
2019
Receita bruta das vendas
(-) Deduções da receita bruta

2018

194.517

173.691

(57.339)

(51.152)

137.178

122.539

2019
Custo dos produtos vendidos

2018

(115.981)

(88.951)

17. Despesas gerais e administrativas
2019

2018

Despesas com pessoal

(5.220)

Despesas com veículos

(13)

(4.032)
(25)

Impostos e taxas

(225)

(253)

Outras despesas

(1.411)

(1.935)

Serviços prestados

(4.503)

(4.211)

(178)

(194)

Utilidades de serviços

BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A.
Provisão para perda com crédito esperada

(90)

Perdas
efetivas de recebíveis
(110)
Notas
explicativas
da Administração às demonstrações contábeis
Participações
de administradores
130
Em 31
de dezembro
de 2019 e 2018
(11.620)
(Em milhares de Reais)

-

(534)
(11.184)

2019

2018

(2.915)

(4.681)

(337)

(4.777)

(1)

(4.927)

(632)

(632)

(2.743)

(2.617)

Fretes
Outras despesas

(9.748)

(9.571)

(16.376)

(27.205)
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19. Outras receitas e despesas operacionais
2019

(118)

(134)

(48)

Reversão de ações cíveis

436

Ressarcimento de despesas

-

127

206

35.701

32.184

Receita com bens do Ativo Imobilizado

122

169

Demais despesas

(51)

(26)

35.659

32.367

20. Resultado financeiro líquido
2019

Descontos concedidos

2018
(578)
(59)

(167)
(61)

(204)

(158)

Juros passivos

(4.635)

(6.709)

Variação monetária das obrigações

(1.578)

(1.323)

Total das despesas financeiras

(7.054)

(8.418)

Rendimentos de aplicação financeira

2018

Impostos sobre o lucro

Reapresentado

2018

Var. %

13.744

10.356

10.902

4.820

6.020

6.020

-19,94%

32,71%28

10.037

10.853

10.853

-7,52%

878

806

806

8,95%

1.987

1.932

1.932

2,83%

31.465

29.967

30.513

5,00%

2.589

3.071

3.071

-15,69%

Doações

665

1.101

1.101

-39,60%

Descontos comerciais

565

489

489

15,42%

Provisão para riscos processuais

132

270

270

-51,14%

92

-

-

35.507

34.898

35.444

Depreciação e amortização nas despesas
Depreciação no custo dos produtos vendidos
EBITDA
Consultorias

Despesas com pessoal

1,75%

2018
(542)

Outras saídas de estoques

Despesas com cobrança

ou ao EBITDA Ajustado de outras Companhias:

EBITDA Ajustado

Indenizações e perdas com processos cíveis

Tarifas bancárias

contábeis adotadas no Brasil, nem pelas IFRS’s, não representando o fluxo de
caixa para os períodos indicados e não devem ser considerados como indicadores

Notas
explicativas da Administração às demonstrações contábeis
de desempenho operacional ou como substitutos para o fluxo de caixa como
Em 31
de dezembro
2019 eO2018
forma
de medir ade
liquidez.
EBITDA Ajustado não tem um significado padrão e
cálculo do
(Em omilhares
deEBITDA
Reais) Ajustado da Companhia pode não ser comparável ao EBITDA

Resultado financeiro e (+/-) Outras receitas e despesas

Despesas com veículos

Incentivos fiscais – Convênio ICMS 100/97

O EBITDA
e o EBITDA
Ajustado,
não são medidas
reconhecidas
práticas
BIGSAL
- INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE SUPLEMENTOS
PARA
NUTRIÇÃOpelas
ANIMAL
S.A.

Lucro líquido

Despesas com pessoal

Comissões

Conforme demonstrado no quadro a seguir, a Companhia calcula o EBITDA como
sendo o lucro ou prejuízo líquido antes do resultado financeiro líquido, imposto
de renda e contribuição social, depreciação e amortização, sendo uma medida
normalmente utilizada por investidores e analistas de mercado. A Administração
da Companhia entende que o EBITDA Ajustado é um indicador mais apropriado
para analisar o desempenho econômico-operacional da Companhia em uma base
comparativa, sem que esteja afetado por itens não recorrentes.

2019

18. Despesas de vendas

Propaganda e publicidade

A Companhia adota uma política de seguros que considera, principalmente, a
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados
suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas
atividades e a orientação de seus consultores de seguros.
23. EBITDA e EBITDA Ajustado

Apresentado custo por função.

1.069

1.142

Descontos obtidos

565

489

Juros ativos

341

430

Total das receitas financeiras

1.975

2.061

Resultado financeiro líquido

(5.079)

(6.357)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Administradores e Quotistas da
BIGSAL - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A.
Ji-Paraná - RO
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Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da BIGSAL - Indústria e Comércio de Suplementos para
Nutrição Animal S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BIGSAL - Indústria e Comércio de
Suplementos Para Nutrição Animal S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Ênfase
Reapresentação dos valores correspondentes
Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis de 2018, examinamos também as
reapresentações descritas na Nota Explicativa nº 2.2, que foram efetuadas para ajustar os saldos nas
demonstrações contábeis de 2018. Em nossa opinião, tais reclassificações são apropriadas e foram
corretamente efetuadas.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino
Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.

22. Seguros

16. Custo dos produtos vendidos

Não obstante, neste momento, a Administração da Companhia não consegue
prever ou estimar com precisão a magnitude dos impactos adversos gerados pelo
COVID-19 nas operações da Companhia e, consequentemente, em suas
demonstrações contábeis.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.

Risco de crédito

2018

Saldo no início do período
Absorção de Prejuízo

A Diretoria da Companhia supervisiona a forma na qual a Administração
monitora a aderência às políticas e aos procedimentos de risco e revisa a
estrutura de risco determinada para a Companhia.

de caixa, de forma que a Companhia tenha os recursos necessários para suas
operações enquanto perdurar a crise gerada pela pandemia; (ii) otimização de
estoque, com mercadoria em quantidade suficiente para fazer frente a eventual
desaceleração da indústria ou redução de fornecimento; (iii) aprimoramento do
canal online e alinhamento com prestadores de logística, buscando mitigar
eventuais impactos adversos nos serviços de entrega; (iv) emprego de home
office para trabalhadores, em observância aos protocolos estabelecidos pelas
autoridades públicas competentes.

24. Eventos subsequentes
Impactos do COVID 19 (Coronavirús) nos negócios da Companhia
Recentemente a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto do
coronavírus COVID-19 configura uma pandemia em escala global. A referida
pandemia já demonstrou ter impactos relevantes, incluindo o fechamento de
estabelecimentos comerciais, criação de condições desafiadoras de trabalho e
interrupção da cadeia de suprimentos global, podendo afetar a disponibilidade
de determinadas mercadorias comercializadas pela Companhia. A Companhia
vem adotando uma série de medidas visando mitigar os impactos gerados pelo
COVID-19 em suas operações, incluindo: (i) adoção de medidas de preservação
de caixa, de forma que a Companhia tenha os recursos necessários para suas
operações enquanto perdurar a crise gerada pela pandemia; (ii) otimização de
estoque, com mercadoria em quantidade suficiente para fazer frente a eventual
desaceleração da indústria ou redução de fornecimento; (iii) aprimoramento do
canal online e alinhamento com prestadores de logística, buscando mitigar
eventuais impactos adversos nos serviços de entrega; (iv) emprego de home
office para trabalhadores, em observância aos protocolos estabelecidos pelas
autoridades públicas competentes.
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Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas
operações, ou
tenha nenhuma
alternativaa realista
para evitar
o encerramento
operações.
Na elaboração
dasnão
demonstrações
contábeis,
Administração
é responsável
peladas
avaliação
da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
Os
responsáveis
pela
governança
da
Companhia
são
aqueles
com
responsabilidade
pela
supervisão
do
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
processo de elaboração
dasademonstrações
demonstrações
contábeis,
não ser que a contábeis.
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades
auditor pela
contábeis
Os
responsáveis peladogovernança
da auditoria
Companhiadas
sãodemonstrações
aqueles com responsabilidade
pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria
contendo
nossa opinião.
Segurança razoável
é um alto nível de segurança,
Responsabilidades
do auditor
pela auditoria
das demonstrações
contábeis
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais
desão
auditoria
sempre detectam
distorções relevantes
As
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obter segurança
razoável as
de eventuais
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contábeis,existentes.
tomadas em
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serdedecorrentes
de fraudeindependentemente
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relevantes
conjunto, estão
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se causada por
fraude ouquando,
erro, e
individualmente
ouauditoria
em conjunto,
possam
influenciar,
dentro de razoável
uma perspectiva
decisões
emitir
relatório de
contendo
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é um altorazoável,
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segurança,
econômicas
dos garantia
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Campo Grande, 20 de março de 2020.
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Via do GABINETE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ

ção

AVISO DE ADENDO MODIFICADOR
PREGÃO ELETRÔNICO N. 076/2020
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira,
Nº.
003/2019
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento
dos interessados que houve a necessidade de alterações no
Item 9.11.1 do Edital. Processos nº 1-2290/2020/SEMUSA,
que tem como objeto o(a) Aquisição de material permanente
(equipamento de processamento de dados – tablet), para ampliação de cadastros individuais no Sistema E-SUS através da
unicipal de Administração do
Secretaria Municipal de Saúde, para atender às necessidades
cursos Humanos, infra firmada.
da(o)
Secretaria
caminhada
a notificação
de Municipal de Saúde - SEMUSA. O edital
com suas alterações, na íntegra, estão disponíveis no http://
MPARECIMENTO,
dirigido ao
www.comprasgovernamentais.gov.br
e no site www.ji-parana.
idor público,
portador do Maiores
RG n.
ro.gov.br.
informações e esclarecimentos sobre o
do cargo efetivo de Motorista
certame, serão prestados pelo(a) Pregoeira e Equipe de Apoio,
ia Municipal de Administração
Comissão
Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Dois
contadosna
da data
da publicação
n. 1701
- bairro: Urupá, em Ji-Paraná/RO - CEP:
à Avenidade
2 deAbril,
Abril nº. 1701,
2º
imento de76.900-149,
sua situação e dos
Telefone: (0xx) 69-3421-9264.
Municipal.
DATA DE ABERTURA: 11/08/2020, às 09hs00min (Horário
de Brasília-DF).

aná-RO, 19 de fevereiro de 2019.

Ji-Paraná/RO, 29 de julho de 2020.
Soraya Maia Grisante de Lucena
Pregoeira
Decreto nº 11.848/2019

mente
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ

ção

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 024/2020
76.900-149 -PROCESSO
CNPJ 04.092.672/0001-25 ADMINISTRATIVO N. 1-2389/2020/SEMEr
email: ggrh@ji-parana.ro.gov.br
TURNº. 003/2019
A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, através de seu Presidente-Pregoeiro, Decreto nº 11.847/2019, torna público para
conhecimento dos interessados que em razão de impugnação
quanto a especificação do objeto. Fica SUSPENSO “SINE
DIE” a TOMADA DE PREÇOS nº 024/2020, cujo objeto é a
unicipal de Administração do
Contratação de empresa especializada em construção civil para
cursos Humanos, infra firmada.
executar
a obra
caminhada
a notificação
de de construção de pista de passeio, paisagismo
e área de vivência no Parque Ecológico, com fornecimento de
MPARECIMENTO,
dirigido ao
mão-de-obra,
equipamentos, materiais e tudo mais que se fizer
idor público,
portador
do RG n. para a execução dos serviços., para atender as
bom
e necessário
do cargo efetivo de Motorista
necessidades da Secretaria Municipal de Esportes e Turismo ia Municipal de Administração
conforme especificações constantes no ANEXO
contadosSEMETUR,
da data da publicação
à AvenidaI2 –
de PROJETO
Abril nº. 1701, 2ºBÁSICO E SEUS ANEXOS. Informações na
imento deAv.
sua 02
situação
e dos nº 1701 Bairro Urupá, Ji-Paraná/RO. CEP:
de Abril,
Municipal.
76.900-149. Fone/Fax: (0xx) 69-3416-4029. Edital: O Ato
Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se
disponíveis para consulta e retirada, na sede da Comissão
aná-RO, 19 de fevereiro de 2019.
Permanente de Licitação (CPL) de segunda a sexta-feira
das 07h30m às 13h30m, ou no endereço eletrônico: www.
ji-parana.ro.gov.br.

mente
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Ji-Paraná, 29 de julho de 2020.
Eder Leoni Mancini
Presidente-Pregoeiro
Decreto nº 11.847/2019
Via do GABINETE

ção
76.900-149 - CNPJ 04.092.672/0001-25

r

email: ggrh@ji-parana.ro.gov.br

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE JI-PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2020/PMJP-RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1-5387/2020/SEMEIA
Nº. 003/2019
A Prefeitura
Municipal de Ji-Paraná, através de sua Pregoeira,
Decreto nº 11.848/2019, torna público para conhecimento dos
interessados que fará na forma do disposto na Lei Federal n.
10.520/02, Lei Municipal n. 9753/05, Lei Federal n. 8.666/93,
suas alterações e da Lei Complementar n. 123/06, LICITAÇÃO,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
unicipal PREÇO
de Administração
PORdoITEM, cujo objeto é a Contratação de empresa
cursos Humanos, infra firmada.
especializada para recepção e disposição final dos resíduos sólicaminhada a notificação de
dos domiciliares e comerciais coletados pelo serviço público na
zona urbana,
e distritos do Município de Ji-Paraná/RO em
MPARECIMENTO,
dirigidorural
ao
idor público,
portador doSANITÁRIO
RG n.
ATERRO
portando licenciamento ambiental pela
do cargo efetivo de Motorista
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM,
ia Municipal de Administração
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
contados da data da publicação
- SEMEIA,
em conformidade com as especificações
à AvenidaAmbiente
2 de Abril nº. 1701,
2º
imento detécnicas
sua situação
e dos
e condições
constantes no Termo de Referência (Anexo
Municipal.
I). Valor Estimado: R$4.197.600,00 (quatro milhões, cento e noventa e sete mil e seiscentos reais). Data de Abertura: 12/08/2020.
Horário: 11hs00min. (Horário de Brasília-DF), no endereço
aná-RO, 19 de fevereiro de 2019.
eletrônico: http://www.comprasgovernamentais.gov.br, local
este, onde poderá ser lida e retirada cópia completa do Edital.

mente
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Ji-Paraná, 29 de julho de 2020.
Eder Leoni Mancini
Presidente-Pregoeiro
Decreto nº 11.848/2019

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO N°035/CPL/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AMPLA PARTICIPAÇÃO
REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- SEMSAU.
ORGÃOS PARTICIPANTES: SEMTRAS, SEMAGRI E
SEMEC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1208/SEMSAU/2019.
A Prefeitura Municipal de Seringueiras, com sede na Avenida
Marechal Rondon, nº 984, Bairro Centro, Seringueiras- RO,
através de seu Pregoeiro Oficial, LUIS CARLOS MORAIS
ALFAIA, designado pela portaria Nº. 021/GAB/PMS/2019
de 16 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados que
o PREGÃO ELETRÔNICO N°035/CPL/2020, realizado dia
29/07/2020 às 09:00 horas, horário de Brasília/DF, Local
https://licitanet.com.br/, foi DECLARADO DESERTO, pela
ausência de interessados no certame. OBJETO: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCÊS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS RO,
POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, DE ACORDO
COM QUANTITATIVO SOLICITADO POR CADA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE
REFERÊNCIA CONSOLIDADO E ESPECIFICAÇÕES E
CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NESTE
EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR PRÉVIO TOTAL DA
LICITAÇÃO R$ 18.928,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS). Informações Complementares: na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Seringueiras- RO, situado à Av. Marechal Rondon, nº 984,
Bairro Centro, de Segunda à Sexta Feiras, exceto feriados,
em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, ou através
do telefone (0xx)-69-3623-2693/2694 ou pelo e-mail cpl.
seringueiras@hotmail.com.
Seringueiras-RO, 29 de Julho de 2020.
LUIS CARLOS MORAIS ALFAIA
PORT. Nº021/GAB/PMS/2019
Pregoeiro Oficial
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DO VALE DO PARAÍSO
DISPENSA E RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
JUSTIFICATIVA: 29/2020
PROCESSO Nº2-394/SEMSAU/2020
FORNECEDOR: AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE
CAMIONETAS LTDA- CNPJ: 35.266.554/0001-10
VALOR: 10.404,14 (Dez Mil e Quatrocentos e Quatro Reais
e Quatorze Centavos).
OBJETO: e a contratação de serviço de revisão com reposição
de peças para o veiculo TRITON Placa QTJ 7170, a Contratação esta solicitada por dispensa de licitação fundamentada
no Inc. XVII do Art. 24 da Lei Federal 8.666/93, conforme
memorando 220/SEMSAU/2020.
Vejamos:
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
RESUMO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 387/2020.
CELEBRAÇÃO: 28/07/2020
DAS PARTES:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
CONTRATADA: ROUTE CONSTRUÇÕES LTDA
EIRELI
CNPJ: n°05.222.638/0001-90
INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos - SEMOSP.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de
Contratação de empresa especializada para a IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CENTRAL NA AV.
MARECHAL CASTELO BRANCO ENTRE A RO-470 E
RUA AMAPÁ, Contrato de Nº003/2020/PMMS, celebrado
em 08/06/2020. Obra está Contemplada através do Convênio
SICONV Nº 864181/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o
Contrato de que trata a Cláusula Segunda, nada mais tendo
a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer
época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora
rescindido.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
As partes elegem o foro da comarca de Ouro Preto Oeste/
RO para dirimir quaisquer dúvidas advindas do presente
instrumento de contrato.
Assim, justos e contratados, assinam o presente, em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
Mirante da Serra,28 de julho de 2020.
ADINALDO DE ANDRADE
Prefeito Municipal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO
A empresa TIGRÃO COMERCIO DE VEÍCULOS
LTDA, localizada Avenida Transcontinental, n.º 3004,
Bairro Jardim Aurélio Bernardi, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 05.880.596/0001-85, torna público que requereu à SEMEIA
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em
29/07/2020, Renovação da Licença Municipal de Operação, para a atividade de Comércio a varejo de automóveis,
camionetes e utilitários novos.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL
Por intermédio do presente edital, ficam convocados os contemplados do Condomínio Morar Melhor para, querendo,
comparecerem à assembleia geral, que será realizada no dia
08 de setembro do ano de 2020, às 19h, na Rua Maringá, nº
1850, defronte à Loja Militar, Nova Brasília, nesta cidade, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos: criação da associação
dos moradores do condomínio morar melhor, aprovação do
estatuto da associação, eleição dos membros da diretoria e
do conselho fiscal.
Ji-Paraná-RO, 30 de julho de 2020.
Eder Nunes de Freitas
convocante

Art.24. É dispensável a licitação:
XVII - para a aquisição de componentes ou peças de origem
nacional ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição
de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;
(Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994).
 	

PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA
Pedido de UEKSLEI FERRÃO SALOMÃO, Localização
Linha P.42, KM 18, LOTE 79, GLEBA 03, SETOR: PARECIS
I PF CORUMBIARA, ALTA FLORESTA D’OESTE, CPF:
664.941.412-34 torna público que requereu ao NUCOF/SEDAM em 27/02/2020, a OUTORGA DE USO ÁGUA, para
a atividade de Irrigação de Café.

Vale do Paraíso – RO, 29 de Julho de 2.020

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Empresa W. C. Géneros Alimentícios Ltda ME, localizada Rua Governador Jorge Teixeira, n° 956, CNPJ: n°
09.440.822/0001-68, torna público que requereu a SEMEIA
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, em
24/07/2020, a Renovação da Licença Ambiental Simplificada conforme Processo n° 2-2342/2016, para a atividade de
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios -minimercados, mercearias
e armazéns.

Publique-se.
Francyelli Gomes nogueira
Secretaria Municipal saúde- SEMSAU
Charles Luis Pinheiro Gomes
Prefeito Municipal/Ordenador de Despesas

UEKSLEI FERRÃO SALOMÃO
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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DO VALE DO PARAÍSO

RESUMO DE CONTRATO
Contrato nº: 85/2020.
Processo nº 1-579/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO/
RO.
Contratado: VITALINA DE LIRA 47030461215.
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de marmitex, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos - SEMOSP,
Vigência: O presente contrato vigorará por 05 (cinco) meses, contados
da data de sua assinatura e publicação, podendo ser prorrogado somente
nas hipóteses legalmente admitidas.
Valor Total: R$ 7.000,00 (sete mil reais) no qual já se encontram incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.
Data de Assinatura: 28/07/2020.
Interveniente: SEMOSP.
Vale do Paraíso/RO, 29 de Julho de 2020.
CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES.
Prefeito Municipal

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO CONTRATO Nº81/2020
PROCESSO Nº 253/2018/SEMEC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS/RO.
CONTRATADA: MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTO EIRELI
CNPJ N°. 28.472.036/0001-97
OBJETO: MATERIAL PERMANENTE - TV DE 42 POLEGADAS E CAIXA AMPLIFICADA, COM RECURSOS
DO CONVÊNIO Nº205/PGE-2017, PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE SERINGUEIRAS/RO
VALOR R$= 6.940,00 (SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS
EXTRATO CONTRATO Nº82/2020
PROCESSO Nº 253/2018/SEMEC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS/RO.
CONTRATADA: VANDERLEI PEREIRA EIRELI-ME CNPJ
N°. 28.541.470/0001-81
OBJETO: MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS DE
AR CONDICIONADO, COM RECURSOS DO CONVÊNIO
Nº 205/PGE-2017, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SERINGUEIRAS/RO.
VALOR R$= 7.646,97 (SETE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS).
PRAZO: 12 (DOZE) MESES.

SERINGUEIRAS/RO; 30 DE JUNHO DE 2020.

SERINGUEIRAS/RO; 30 DE JUNHO DE 2020.

ASSINAM
LEONILDE ALFLEN GARDA – PREFEITA.
CRISTIANO SANTOS TAMANDARÉ – SECRETÁRIO.
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTO EIRELI – CONTRATADA.

ASSINAM
LEONILDE ALFLEN GARDA – PREFEITA.
CRISTIANO SANTOS TAMANDARÉ – SECRETÁRIO.
VANDERLEI PEREIRA EIRELI-ME – CONTRATADA.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SERINGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
DISPENSA ELETRÕNICA N°.072/CPL/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS RO, situada
na Av. Marechal Rondon, 984 centro Seringueiras-RO, através da
Comissão Permanente de Licitação, TORNA PÚBLICO aos interessados DISPENSA ELETRÔNICA objetivando a AQUISIÇÃO
DE PLACAS CATEGORIA OFICIAL PADRÃO MERCOSUL
PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START 1.6,PLACA
PBL 2E24 , Inicio das disputas no DIA 30/07/2020 AS 08:00HR
ATÉ DIA 31/07/2020 AS 11:00HR,realizará no Portal Licitanet, tipo
MENOR PREÇO ITEM, Procedimento Autorizado pelo Processo
Administrativo nº. 725/SEMSUA/2020; Valor Estimado: R$ 270,00
(DUZENTOS E SETANTA REAIS). O termo de referencia e seus
anexos encontram-se disponível no site: https://portal.licitanet.com.
br/, maiores informações através do telefone (69) 3623-2693 ou pelo
e-mail cpl.seringueiras@hotmail.com nos dias úteis de Segunda a Sexta
no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas.
Seringueiras-RO, 29 de Julho de 2020
JAINE FAÉ
Presidente da CPL
Port. 182/PMS/GAB/2020

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE COSTA MARQUES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 30/2020
PROCESSO N° 810/SEMSAU/2020
LICITAÇÃ COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME, EPP e MEI,
E COM DIREITO DE PREFERÊNCIA LOCAL
A Prefeitura Municipal de Costa Marques, Estado de Rondônia, por
meio do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal
nº 10.024/19, Decreto Municipal n° 889/GAB/2011, e aplicando-se
subsidiariamente a Lei 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 e
Lei Complementar n° 147/2014, Lei Federal nº 13.979/06/02/2020 e
alterações, a Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica,
tipo menor preço por item, tipo de disputa ABERTA, que tem por objeto
a Aquisição de Kits para tratamento do COVID 19, kits de teste rápido,
termômetro digital e ivermectina, solicitado pela Secretaria Municipal
de Saúde, no valor estimado de R$ 282.610,00 (Duzentos e oitenta
e dois mil seiscentos e dez reais), conforme descrito no Termo de
Referência anexo ao Edital.
DA SESSÃO DE ABERTURA:
Cadastramento de propostas pode ser feito das 08:00hs do dia
31/07/2020, até as 09:30hs do dia: 06/08/2020.
Abertura das propostas: 06/08/2020 às 09:45hs.
Inicio do pregão: 06/08/2020 às 10:00hs.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília - DF.
LOCAL: www.licitanet.com.br
Da Autorização: Processo Administrativo nº 810/SEMSAU/2020.
Da Fonte de Recursos: Recurso próprio.
A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos
interessados através do site www.costamarques.ro.gov.br, do portal
onde será realizado a licitação www.licitanet.com.br, do email cplcostamarque@hotmail.com, e na Sala da Comissão Permanente de
Licitação desta Prefeitura em dias úteis, no horário das 07:30 às 13:30.
Para esclarecimento de dúvidas ou informações complementares poderá ser obtida nos endereços acima, e pelo telefone (69) 3651-3786.
Costa Marques/RO, 29 de julho de 2020.
Altair Ortis
Pregoeiro
Dec. 473/GAB/2017

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALVORADA D’OESTE

PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE
PODER EXECUTIVO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 68/PMNBO/NBO/2020
PROCESSO Nº 644/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO.
CONTRATADA:SAGA AMAZONIA COM. DE VEÍCULOS LTDA.
DO OBJETO
O objeto do presente termo contratual é a aquisição deveiculo tipo automóvel, pequeno porte de

passeio, zero quilometro, fabricação/modelo correspondente com o da aquisição,
bicombustível – (flex), conforme especificações descritas nos Anexos do Edital do Pregão

Eletrônico n. 17/2020, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o Processo nº
644/2020.
DA VINCULAÇÃO
São partes integrantes do presente Contrato, independente de sua transcrição, a proposta do
CONTRATADO, o edital do Pregão Eletrônico n. 17/2020, acompanhado de seus anexos, e os demais
elementos constantes do Processo nº644/2020.
DO VALOR

Atribui-se ao respectivo contrato o valor de R$ 43.490,00 (quarenta e três mil quatrocentos e
noventa reais), conforme consta da Proposta de empresa vencedora do pregão 17/2020.
DO PAGAMENTO

O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Administração, será de 30
(trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Órgão
Unidade
Orçamentária
Prog. Trabalho
Elemento
de
Despesa
Fonte de Recurso

DA VIGÊNCIA

02.
02.006.

Poder Executivo
Secretaria Municipal de Saúde

10.302.000.1.018.
4.4.9.0.52

Convênio Aquisição de Veículo
Equipamentos e material permanente

20130037

Convênios do Estado - Saúde

O prazo de vigência deste Contrato é de 180 (cento oitenta) dias contados de sua publicação.

DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 68/2020/PMNBO/RO anexado ao processo
administrativo 644/2020.
DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de Nova Brasilândia D’Oeste para dirimir questões decorrentes da
execução do presente contrato.

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
Rua Riachuelo, 3284 – setor 14 – CEP: 76.958-000 – Nova Brasilândia D’Oeste/RO
Telefone/fax: (69) 3418-2239
www.novabrasilandia.ro.gov.br
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HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDO COM O PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PARECER DA PROCURADORIA
E PARECER DA CONTROLADORIA, HOMOLOGO A
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/CPL/2020, REFERENTE
AO PROCESSO DE Nº 241/FMS/2020, QUE TEM POR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (DISTRITO DE TANCREDÓPOLIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE ALVORADA D’OESTE/RO.
A FAVOR DO(S) LICITANTE(S): ILUMINAR CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI - ME, NO VALOR TOTAL DE
R$ 35.482,42 (TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS
CENTAVOS).
ALVORADA D’OESTE/RO, 29 DE JULHO DE 2020.
DENISE ALVES DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

103 PÃO FRANCÊS
QUEIJO MUSSARELA DE ORIGEM
110
BOVINA (FATIADO)
111 REPOLHO DE BOA QUALIDADE
CAFÉ TORRADO MOIDO COM SELO
116 DE PUREZA FRD 20X500 GR
EMPACOTADO À VÁCUO

3.253

KG

IN NATURA

18,98

185.187,86

200

KG

IN NATURA

31,10

6.220,00

5,13

31.806,00

230,00

24.840,00

6.200

KG

IN NATURA

108

FRD

COMODORO

4.1.2. Recebimento Provisório
4.1.2.1. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho
e da Nota Fiscal. Esta atividade está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal,
embalagem e das quantidades que estão sendo entregues;
4.1.3. Recebimento Definitivo
4.1.3.1. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da
qualidade dos produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.
4.2. Fase - Acompanhamento dos Produtos
4.2.1. Os produtos ofertados nesta licitação terão garantia contratual, conforme dispõe o art. 26, do Código de
Defesa do Consumidor - CDC, caso seja constatado vício do produto;
4.2.2. Os proponentes assumem o compromisso de substituir o objeto, sempre que notificado a fazê-la pela
Secretaria Municipal de Administração, o que será feito por meio de Ofício.
4.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, dos materiais, sem que esta esteja de posse da
respectiva nota de empenho, liberação de fornecimento, ou documento equivalente.

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Rondônia, quinta-feira,
30 de julho de 2020 - Correio Popular
VALOR TOTAL R$ 1.956.634,13

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020
PROCESSO Nº 580/SEMAD/2020
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Gêneros Alimentícios.
Aos 29 dias do mês de julho do ano de 2020, na sala da CPL nas dependências do prédio da prefeitura
Municipal, neste ato representado pela Secretária de Administração, Senhora Maria Janaina C. I. da Silva, e as
empresas: COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI, CNPJ nº 13.807.868/0001-40,
GEISIMAR BARBOSA AMERICO EIRELI, CNPJ nº 27.547.417/0001-25, W. V. SUPERMERCADO LTDA,
CNPJ nº 08.892.113/0001-50, POTY INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA, CNPJ nº
23.210.256/0001-29. Neste ato representado por seu representante legal conforme documento comprobatório,
Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 165/2013 e Decreto Federal nº 9.488/2018, mediante consulta ao
órgão gerenciador e do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, resolvem REGISTRAR PREÇO de Gêneros
Alimentícios.
COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS MARTINS EIRELI - CNPJ:13.807.868/0001-40
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
QTD UND
MARCA
V.UNT
V.TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA
16
100
UNID
LIANE
4,00
400,00
COCO 400G
BISCOITO INTEGRAL EMBALAGEM
17
350
UNID
LIANE
5,00
1.750,00
DE 400G
VALOR TOTAL R$ 2.150,00
POTY INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 23.210.256/0001-29
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
QTD UND MARCA V.UNT V.TOTAL
POLPA DE FRUTAS COM SELO DE INSPEÇÃO
SANITÁRIA (SIM,SIE,SIF) SABORES VARIADOS
107 (CUPUAÇU, ABACAXI C/ HORTELÃ, CAJU,
8.175 KG
POTY
8,46 69.160,50
MARACUJÁ,ACEROLA,GOIABA,GRAVIOLA,AÇA
Í) EMBALAGENS DE 500G
POLPA DE FRUTAS COM SELO DE INSPEÇÃO
SANITÁRIA (SIM, SIE, SIF) SABORES
108 VARIADOS (CUPUAÇU, MARACUJÁ, ACEROLA, 2.725 KG
POTY
8,46 23.053,50
GOIABA, GRAVIOLA, AÇAI) EMBALAGENS DE
500G
VALOR TOTAL
R$ 102.787,00
GEISIMAR BARBOSA AMERICO EIRELI - CNPJ:27.547.417/0001-25
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
QTD
UND
MARCA
ACHOCOLATADO
EM
PÓ
INSTANTÂNEO A BASE DE CACAU
1 ENRIQUECIDO COM VITAMINA A, B2, 350
CX
ITALAC
NIACINA, B6, B1, MINERAIS E FERRO.
CX 30X400G
2 AÇUCAR CRYSTAL FRD 15X2 KG
344
FRD
DOCE DIA
7 ARROZ INTEGRAL 6X5 KG
60
FRD BERNARDO
8 AVEIA EM FLOCOS INTEGRAL 200 G
5.092
UNID NUTRIBON
BISCOITO CREAM CRAKER LIGHT
12
42
CX
NINFA
20X400G
13 BISCOITO TIPO MARIA 20X400G
490
CX
NINFA
BISCOITO DE AGUA E SAL DE BOA
14
230
CX
NINFA
QUALIDADE 20X400G
CAFÉ TORRADO MOÍDO COM SELO
SANTA
18 DE PUREZA FRD 20X500 GR 322
FRD
CLARA
EMPACOTADO A VÁCUO
19
20
22

25
26
28
29
35
36
39
41
43
48

49
53
54
57
58
60
61
63
65
66
67
68
69
70
71
72
74
77
79
80
81
84
85
86
87
88
93
94
98
102
103
110
111
116

CANELA EM PÓ CARTELA 12X7ESTADO
G
160RONDONIA
CART CAMPILAR
DE
CANJICA DE MILHO
CX 10X500G
PREFEITURA
DO MUNICIPIO
COSTACAMPILAR
MARQUES
15 DE CX
(BRANCA)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
COCO RALADO CX 24X100G
20
CX
CAMPILAR

W. V. SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 08.892.113/0001-50
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
QTD
UND
3 AÇUCAR REFINADO 10X1 KG
20
FRD
ADOÇANTE NATURAL DE STEVIE
4
70
UNID
EMBALAGEM COM 80 ML
5 AMIDO DE MILHO CX 20X1 KG
10
CX
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 FRD
6
597
FRD
6X5KG
9 AZEITE DE DENDÊ CX 12X200
10
CX
10 BALAS SABORES SORTIDOS 400G
150
PCT
BISCOITO CREAM CRAKER 0 POR
11 CENTO DE GORDURA TRANS 540
CX
20X400G
15 BISCOITO DE MAISENA 400G
700
PCT
21 CHÁ MATE TOSTADO 30X250G
160
CX
23 COLORAU PREPARADO CX 10X250G
250
CX
CONDIMENTO NATURAL LOURO FRD
24
190
FRD
12X3G
CONDIMENTO NATURAL PIMENTA
27
20
FRD
DO REINO FRD 12X10G
30
31
32
33
34
37
38
40
42
44
45
46
47

V.UNT

V.TOTAL

205,00

71.750,00

98,80
124,30
4,49

33.987,20
7.458,00
22.863,08

93,00

3.906,00

80,80

39.592,00

79,30

18.239,00

230,00

74.060,00

17,90

2.864,00

29,00

448,50

115,10

2.302,00

Av. Chianca, 1381, Centro, Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, Fone: (69) 3651- 3768

CONDIMENTO
NATURAL
150
FRD
CAMPILAR
34,80
5.220,00
MANJERICÃO FRD 12X25G
CONDIMENTO NATURAL ORÉGANO
155
FRD
CAMPILAR
21,20
3.286,00
FRD 12X10G
CREME DE LEITE BEM. TETRAPLEX
30
CX
ITALAC
77,10
2.313,00
CX 27X200G
ERVILHA EM CONSERVA LATA CX
20
CX
PRAMESA
66,30
1.306,00
24X200G
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (SAFRA
BRASILEIRINHO
8.058
KG
9,00
72.522,00
NOVA ) PCT 01 KG
FEIJÃO PRETO TIPO 01 PCT 01 KG
100
KG
BERNARDO
8,65
865,00
FUBÁ DE MILHO FRD 20X1 KG
25
FRD BERNARDO
68,50
1.712,50
GELATINA DIET SABORES VARIADOS
130
CX
CAMPILAR
15,59
2.026,70
12X18G
LEITE CONDENSADO TETRAPLEX CX
50
CX
ITALAC
127,90
6.395,00
27X395G
LEITE
DE
ORIGEM
BOVINO
INTEGRAL LIQUIDO UHT 3% DE
3.589
CX
NILZA
83,88
301.045,32
GORDURAS
EMBALAGEM
TETRAPLEX CX 16X1 LT
LEITE
DE
ORIGEM
BOVINO
INTEGRAL LIQUIDO UHT 3% DE
1.197
CX
NILZA
83,88
100.404,36
GORDURAS
EMBALAGEM
TETRAPLEX CX 16X1 LT
MACARRÃO
TIPO
ESPAGUETE
386
FRD
ITALAC
81,70
31.536,20
24X500G
MAIONESE TRADICIONAL 500GR
50
UNID BERNARDO
5,60
280,00
MILHO DE PIPOCA FRD 10X500G
30
FRD
CAMPILAR
28,30
849,00
MILHO VERDE LATA PESO DRENADO
20
CX
PRAMESA
74,70
1.494,00
CX 24X200G
OLEO DE SOJA REFINADO FONTE DE
ÔMEGA 3 E FONTE DE ÔMEGA 6 180
CX
SOYA
99,60
17.928,00
20X900ML
SAL REFINADO IODADO 30X1
305
FRD
UNIAO
44.00
13.420,00
SELETA DE LEGUMES LATA CX
50
CX
PRAMESA
78,80
3.840,00
24X200 ML
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS
50
CX
DA FRUTA
42,44
2.122,00
CX 12X500 ML SABOR CAJÚ
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS
50
CX
DA FRUTA
42.43
2.121,50
CX 12X500 ML SABOR MARACUJÁ
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS
50
CX
DA FRUTA
32,43
1.621,50
CX 12X500ML SABOR ABACAXI
SUCO DE FRUTA NATURAL C/
EXTRATO DE SOJA, SEM LACTOSE E
560
UNID
ADES
3.70
2.072,00
CONSERVANTES BRIX DE 200 ML
SABORES VARIADOS
SUCO EM PÓ SABORES VARIADOS
100
CX
FRISCO
12,40
1.240,00
CX 12X25G
TEMPERO PARA CARNES PCT 12X60
200
PCT
NEILAR
4,35
870,00
G
TEMPERO PARA FRANGOS PCT
30
PCT
NEILAR
4,35
130,50
12X60GR
TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL
50
UNID
NERO
4,35
217,50
300GR
VINAGRE BRANCO CX 12X750ML
97
CX
VIRROSAS
36,30
3.521,10
BATATA
INGLESA
DE
BOA
1.879
KG
IN NATURA
6,63
12.457,77
QUALIDADE
ESTADO DE RONDONIA
BEBIDA
LACTEA
(IOGURTE)
13.725 DE LTS
UNIBABY
6,30
86.467,50
PREFEITURA
DO
MUNICIPIO
COSTA
MARQUES
SABORES VARIADOS 1 L
COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
BEBIDA
LACTEA
(IOGURTE)
4.575
LTS
UNIBABY
6,30
28.822,50
SABORES VARIADOS 1 L
BEBIDA
LACTEA
(IOGURTE)
Av.
Chianca,
1381,
Centro,
Município
de
Costa
Marques,
Estado
de
Rondônia,
Fone:
(69)
36513768
SABORES VARIADOS 1 L SEM
80
LTS
GREGO
10,05
804,00
LACTOSE
CARNE BOVINA DE 1° SEM OSSO
10.807
KG
IN NATURA
26,61
287.574,27
CARNE BOVINA DE 1º SEM OSSO
3.603
KG
IN NATURA
26,61
95.875,83
CARNE BOVINA DE 2° COM OSSO
3.000
KG
IN NATURA
13,86
41.580,00
CARNE BOVINA DE 2° MOÍDA
9.307
KG
IN NATURA
15,45
143.793,15
CARNE BOVINA DE 2º MOIDA
3.103
KG
IN NATURA
15,45
47.941,35
COSTELA BOVINA
1.000
KG
IN NATURA
15,65
15.650,00
FIGADO BOVINO
50
KG
IN NATURA
9,76
488,00
MAÇA BOA QUALIDADE
3.300
KG
IN NATURA
8,35
27.555,00
PÃO FRANCÊS
9.757
KG
IN NATURA
18.98
185.187,86
PÃO FRANCÊS
3.253
KG
IN NATURA
18,98
185.187,86
QUEIJO MUSSARELA DE ORIGEM
200
KG
IN NATURA
31,10
6.220,00
BOVINA (FATIADO)
REPOLHO DE BOA QUALIDADE
6.200
KG
IN NATURA
5,13
31.806,00
CAFÉ TORRADO MOIDO COM SELO
DE PUREZA FRD 20X500 GR 108
FRD COMODORO 230,00
24.840,00
EMPACOTADO À VÁCUO
VALOR TOTAL R$ 1.956.634,13

50
51
52
55

56

59
62
64
73
75
76
78
82
83
89
90
95
96
97
99
100
101
104
105
106
109
112
113
114
115

MARCA
UNIAO
DOCILE

V.UNT
60,20

V.TOTAL
1.204,00

9,80

686,00

BERNARDO

187,00

1.870,00

SOLTINHO

108,90

65.013,30

CAMPILAR
DORI

52,21
7,39

522,10
1.108,50

NINFA

77,90

42.066,00

NINFA
CAMPILAR
BERNARDO

3,41
187,00
29,65

2.387,00
29.920,00
7.412,50

BERNARDO

23,45

4.455,50

BERNARDO

39.75

795,00

61,62

15.405,00

6,57

19.874,25

EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM
250
CX
NOVARE
TETRAPLEX CX 24X260G
FARINHA DE MANDIOCA DA REGIÃO
3.025
KG
BOM GOSTO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
C/FERMENTO ENRIQUECIDO COM 130
FRD
TRIGOLAR
ÁCIDO FÓLICO E FERRO 10X01 KG
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
467
FRD
TRIGOLAR
S/FERMENTO 10X01KG
FARINHA LACTEA EMB. C/ 400G
50
UNID
NUTRIBON
FERMENTO
BIOLÓGICO
SECO
5
CX
SAFT
INSTANTÂNEO CX C/12X125G
FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO CX
FREISCHAMN
13
CX
36X100G
GOIABADA CX 12X1 KG
93
CX
FUGINI
KATCHUP TRADICIONAL 380GRESTADO DE
30RONDONIA
UNID BERNARDO
PREFEITURA
MARQUES
LEITE DE COCO CX
24X200ML DO MUNICIPIO
20 DE COSTA
CX
NERO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO – CPL
LEITE DE ORIGEM COMISSÃO
BOVINO EM
PÓ
95
CX
ITACAL
DESNATADO 16X400G

47,48

6.172,40

40,65

18.983,55

9,99

499,50

115,00

575,00

117,00

1.521,00

79,40
5,35
88,60

7.384,20
160,50
1.772,00

228,00

21.660,00

LEITE Av.
DEChianca,
ORIGEM
BOVINO EM PÓ
1381, Centro, Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, Fone: (69) 3651- 3768
ISENTO DE LACTOSE EMBALAGEM
40
UNID
NINHO
25,50
1.020,00
TETRAPLEX 400 GR
LEITE
DE
ORIGEM
BOVINO
10
CX
ITALAC
173,40
1.734,00
INTEGRAL EM PÓ CX 16X400G
LEITE
DE
ORIGEM
BOVINO
DESNATADO LIQUIDO EMBALAGEM 230
CX
ITALAC
90,00
20.700,00
TETRAPLEX CX 16X1 LT
MACARRÃO
INSTANTANEO
SABORES VARIADOS 85GR CX COM
5
CX
NINFA
69,90
349,50
50 UNIDADES
MACARRÃO PARAFUSO 24X500 G
100
FRD
DELICIA
81,90
8.190,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA
COM SAL ISENTA DE GORDURA
TRANS, CONTENDO MÍNIMO 70 POR 2,813
CX
DELICIA
75,80
213.225,40
CENTO DE TEOR DE LIPÍDIOS, POTE
COM 500 MG. CX 12X500MG.
MARGARINA VEGETAL CREMOSA
COM SAL ISENTA DE GORDURA
TRANS, CONTENDO MÍNIMO 70% DE 938
CX
DELICIA
75,80
71.100,40
TEOR DE LIPÍDIOS, POTE COM 500
MG. CX 12X500MG.
MINGAU
DE
MILHO
700
PCT
FORTLEN
5,05
3.535,00
ARROZ/MILHO/AVEIA 230G
SARDINHA EM CONSERVA OLEO
50
CX
PESCADOR 214,00
10.700,00
COMESTÍVEL CX 50X125G
SOPÃO DE MACARRÃO SABORES
50
UNID
APTI
VARIADOS PCT 195 GR
TORRADAS INTEGRAL EMBALAGEM
200
UNID
PARATI
DE 150G
ALFACE DE BOA QUALIDADE
5.000
KG
IN NATURA
ALHO CABEÇA GRAUDA
834
KG
IN NATURA
BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE
150
KG
IN NATURA
BERINJELA
ROXA
DE
BOA
978
KG
IN NATURA
QUALIDADE
BETERRABA DE BOA QUALIDADE
1.778
KG
IN NATURA
CEBOLA DE CABEÇA DE BOA
2.167
KG
IN NATURA
QUALIDADE
CENOURA DE BOA QUALIDADE
2.117
KG
IN NATURA
FRANGO
CONGELADO
SEM
16.253
KG
NUTRIZA
TEMPERO
FRANGO
CONGELADO
SEM
5.418
KG
NUTRIZA
TEMPERO
LARANJA DE BOA QUALIDADE
450
KG
IN NATURA
MAMÃO DE BOA QUALIDADE
250
KG
IN NATURA
MELANCIA DE BOA QUALIDADE KG
100
KG
IN NATURA
OVOS DE ORIGEM GALINÁCEO
1.770
DZ
IN NATURA
(VERMELHO)
PÃO PARA CACHORRO QUENTE PCT
4.500
PCT
DEL VALLE
C/05 UND
PÃO SEM GLÚTEM
26
KG
IN NATURA
PÊRA DE BOA QUALIDADE
160
KG
IN NATURA
PRESUNTO COZIDO FATIADO
200
KG
FRIELLA
REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT COPO
76
UNID
REAL
200MG
SALSICHA (BOVINA) A GRANELESTADO DE
1.500
KG
FRIATO
RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO
TOMATE DE BOA QUALIDADE
2.268 DE COSTA
KG MARQUES
IN NATURA
COMISSÃO PERMANENTE
– CPL
UVA DE BOA QUALIDADE
200 DE LICITAÇÃO
KG
IN NATURA

6,40

320,00

8,50

1.700,00

17,50
36,70
7,60

87.500,00
30.607,80
1.140,00

7,50

7.335,00

6,00

10.668,00

7,15

15.494,05

6,48

13.718,16

8,48

137.825,44

8,48

45.944,64

6,49
6,49
5,99

2.920,50
1.622,50
599,00

9,75

17.257,50

6,70

30.150,00

12,50
13,02
30,20

325,00
2.083,20
6.040,00

7,15

543,40

9,65
14.475,00
7,15
16.216,20
16,90
3.380,00
VALOR TOTAL R$1.029.866,99

Consoante às seguintes condições:
1 - DAS REQUISIÇÕES
Av. Chianca,
1381, Centro,
Município
Costa Marques,
Estado
de Rondônia,
Fone:
(69) 3651- 3768
1.1.
Os Gêneros
Alimentícios
poderão
ser derequisitados
pelo
titular
da unidade
orçamentária
diretamente à
Gerência do Sistema de Registro de Preços.
1.2.

As requisições serão encaminhadas à Gerência de registro de Preços, contendo:

a) Descrição dos Gêneros Alimentícios requisitados e quantidade;
b) Data limite e local para entrega;
c) Nome, cargo e matrícula do requisitante;
2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
2.1.
A Gerencia do registro de Preços em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais
adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que:
a)
Seja perfeitamente identificado a requisição e o servidor da GSRP responsável;
b)
O servidor competente para o pedido deverá ser prévia e formalmente designado como executor da
Ata;
3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES
3.1.
Ao receber as requisições o gerenciamento do registro de Preços anotará o pedido no controle de
requisições;
3.2.
Mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à
DETENTORA(s) e respectivo ordenador de despesa para atesto e pagamento;
3.3.
O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos
prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8.666/93;
4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a:
4.1 - O início do fornecimento dos Gêneros Alimentícios se dará após a entrega da nota de empenho à
contratada, em documento que será emitido pelas Secretarias Municipais participantes do Registro de Preços.
4.1.1 - O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios não perecíveis, será de 05 dias, a partir do recebimento
da Nota de Empenho pela detentora.
4.1.2 – O prazo de entrega dos Gêneros Alimentícios perecíveis, panificação, açougue, verduras e frutas, serão
de 24 (vinte e quatro) horas.
4.2 - DAS CONDIÇÕES PARA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
4.1. Fase – Recebimento
4.1.1. Para recebimento será levado em consideração a qualidade dos Gêneros Alimentícios, e todas as normas
estabelecidas no edital e legislação vigente com a fiscalização do poder publico municipal através de suas
comissões.
4.1.2. Recebimento Provisório
4.1.2.1. Atividade que consiste na verificação das informações contidas no Edital da licitação, Nota de Empenho
e da Nota Fiscal. Esta atividade está limitada à conferência de endereço, CNPJ, validade do documento fiscal,
embalagem e das quantidades que estão sendo entregues;
4.1.3. Recebimento Definitivo
4.1.3.1. Consiste no desenvolvimento de atividades de inspeção e ensaios, para verificação e comprovação da
qualidade dos produtos, em relação às especificações técnicas, se necessário.
4.2. Fase - Acompanhamento dos Produtos
4.2.1. Os produtos ofertados nesta licitação terão garantia contratual, conforme dispõe o art. 26, do Código de
Defesa do Consumidor - CDC, caso seja constatado vício do produto;
4.2.2. Os proponentes assumem o compromisso de substituir o objeto, sempre que notificado a fazê-la pela
Secretaria Municipal de Administração, o que será feito por meio de Ofício.
4.3. Não será admitida a entrega pela detentora do registro, dos materiais, sem que esta esteja de posse da
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5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1– O pagamento ocorrera até o 10º (décimo) dia útil, após o recebimento dos Gêneros Alimentícios, mediante
ESTADO DE
RONDONIA
a apresentação dos documentos fiscais legalmente
exigíveis
e devidamente atestados pelo servidor/comissão
encarregada do recebimento.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
CPL
5.2. Nenhum pagamento seráCOMISSÃO
efetuado ao
licitante vencedor
enquanto–pendente
de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito
ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

5.3. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, o Município fica obrigado a atualizar os valores
Av. Chianca, 1381, Centro, Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, Fone: (69) 3651- 3768
do débito, tendo por base a data do adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento, aplicando as
atualizações com base nos índices estabelecidos pelo Governo Federal à época dos fatos.
6 - DAS SANÇÕES NO CASO DE INADIMPLÊNCIA E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1.
A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando:
a) A Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital;
b) A Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
c) A detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital;
d) A Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
e) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro,
devidamente caracterizada em relatório de inspeção;
f) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços;
g) Os preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a
baixá-los na forma prevista no ato convocatório;
h) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
6.2.
A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando
estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços;
6.3.
A decisão do Gerenciamento do Registro de Preços do cancelamento do preço registrado, por
correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do
registro, nos termos da Lei nº 8.666/93.
6.4.
A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a detentora:
6.4.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
6.4.2. Não aceitar reduzir o(s) seu(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior(es) ao(s)
praticado(s) no mercado;
6.5.
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos
contratos em geral, com as consequências daí advindas.
7 - UTILIZAÇÃO DA ATA
7.1.
Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Direta e
Indireta, inclusive autarquias e fundações do município de Costa Marques/RO, ficando condicionada ao
atendimento das determinações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consolidadas no Parecer Prévio
nº 07/2014-PLENO, e em conformidade com o Decreto Federal nº 9.488, de agosto de 2018, mediante
consulta ao órgão gerenciador.
7.2.
Caberá a Detentora da Ata, observadas as condições estabelecidas, aceitar o fornecimento, sem
prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados.
DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018
Art. 22........
§ 1º-A A manifestação do órgão gerenciador de que trata o § 1º fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o
ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de
registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão.
§ 1º-B O estudo de que trata o § 1º-A, após aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal de Compras
do Governo federal.
...........................................................................................
§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
§ 4º O instrumento convocatório preverá que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA
MUNICIPIO DE COSTA MARQUES
8 – VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
DEDO
PREÇOS
COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO
– CPL
8.1.
PRAZO DE VIGÊNCIA:
A ATA DE
REGISTRO DE
PREÇOS terá
prazo de vigência de 12 (doze)
meses a partir da data de sua publicação nos órgão oficiais de impressa do município.
DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013

Av. Chianca, 1381, Centro, Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, Fone: (69) 3651- 3768

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos instrumentos
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993.
§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de preços.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles
poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à
Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.
9.2.
Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e
condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.
9.3.
A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a Lei
Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº 165/13, e Decreto Federal nº 9.488/18,
demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e
especialmente aos casos omissos.
9.4.
Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais, os anexos constantes do Edital de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2020 e a proposta da Detentora.
Fica eleito o foro do Município de Costa Marques/RO para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do
presente ajuste.
E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
em 03 (três) vias de igual teor.

Maria Janaína Correa Inoroza da Silva
Secretária Municipal de Administração
Dec. 044/GAB/2020
Gerenciamento do Sistema de Registro de Preços

Altair Ortis
Pregoeiro
Dec. 473/GAB/2017

COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI
CNPJ nº 13.807.868/0001-40
GEISIMAR BARBOSA AMERICO EIRELI
CNPJ nº 27.547.417/0001-25
W. V. SUPERMERCADO LTDA
CNPJ nº 08.892.113/0001-50
POTY INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS DE FRUTAS LTDA,
CNPJ nº 23.210.256/0001-29

Av. Chianca, 1381, Centro, Município de Costa Marques, Estado de Rondônia, Fone: (69) 3651- 3768

JORNAL CORREIO POPULAR

“Não perca tempo,
valorize seu dinheiro”
LIGUE - 3421-6853
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Rondônia, quinta-feira, 30 de julho de 2020 - Correio Popular
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA

RESUMO DE ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
PROC.: 718/2020.
ASSUNTO: Estimativa pata futura e eventual e se necessário
Aquisição de Oxigênio e Ar Comprimido de uso medicinal
– Pregão Eletrônico.
INTERESSADO: S. R. P.
ADINALDO DE ANDRADE, na condição de Prefeito
Municipal e Ordenador de Despesas, homologa o resumo da
adjudicação anexada a este as folhas de nº 239 e da homologação anexada as folhas de nº 241 do procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº 025/CPL/2020
considerando o parecer Jurídico as folhas de nº 233 e 234,
análise e parecer da Controladoria Geral Municipal as folhas
de nº 236 e 237 e as decisões da CPL as folhas de nº 206 a
208 constantes nos autos.
Em favor da empresa abaixo indicada e seu respectivo valor:
CACOAL GASES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI,
CNPJ: 23.700.376/0001-04, no valor de R$ 12.756,30 (Doze
Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta Centavos).
Mte da Serra – RO, 29 de Julho de 2020.
ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA

RESUMO DE ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
PROC.: 0912/2020.
ASSUNTO: Material Permanente – Pregão Eletrônico.
INTERESSADO: SEMAFP.
ADINALDO DE ANDRADE, na condição de Prefeito
Municipal e Ordenador de Despesas, homologa o resumo
da adjudicação anexada a este as folhas de nº 135 e da
homologação anexada as folhas de nº 137 do procedimento
licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico 030/CPL/2020
considerando o parecer Jurídico as folhas de nº 129 e 130,
análise e parecer da Controladoria Geral Municipal as folhas
de nº 132 e 133 e as decisões da CPL as folhas de nº 091 a
094 constantes nos autos.
Em favor da empresa abaixo indicada e seu respectivo valor:
LIMA & SILVA LTDA, CNPJ: 08.156.871/0001-00, no valor
de R$ 23.100,00 (Vinte e Três Mil e Cem Reais).
Mte da Serra – RO, 29 de Julho de 2020.
ADINALDO DE ANDRADE
PREFEITO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE MIRANTE DA SERRA
ERRATA Nº 09
PREGÃO ELETRÔNICO 036/2020/CPL/PMMS
A Comissão de Licitação da Prefeitura de Mirante da Serra
– RO, Departamento de Pregão, através de seu Pregoeiro,
vem através deste retificar o AVISO DE LICITAÇÃO em
seus itens abaixo elencados, concernentes ao certame, pregão
036/2020/SRP, contendo a seguinte alteração ao instrumento
convocatório:
RETIFICAÇÃO
ONDE SE LÊ:
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
A partir do dia 28/07/2020
LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 06/08/2020 às 8h. (Horário de Brasília - DF)
INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 06/08/2020 às 8h01min. (Horário de Brasília - DF)
FIM DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 06/08/2020 às 8h30min. (Horário de Brasília - DF).
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 06/08/2020 às 8h31min. (Horário de Brasília - DF).

LEIA-SE:
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
A partir do dia 30/07/2020
LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 11/08/2020 às 8h. (Horário de Brasília - DF)
INÍCIO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 11/08/2020 às 8h01min. (Horário de Brasília - DF)
FIM DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 11/08/2020 às 8h30min. (Horário de Brasília - DF).
ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:
Dia 11/08/2020 às 8h31min. (Horário de Brasília - DF).
Tendo em vista que a alteração supracitada não altera a essência
do edital. Todos os demais termos e condições estabelecidos
no Edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.
Mirante da Serra – RO, 29 de julho de 2020.
Luiz Carlos de Oliveira Silva
Pregoeiro Oficial
Port. 4.652/2019

SOLIDARIEDADE

Governo de Rondônia recebe doação de
medicamentos para tratamento da Covid-19
(Da Redação)
O Governo de Rondônia, por meio da
Secretaria de Estado
da Saúde (Sesau), recebeu uma doação de
40 mil medicamentos
para o tratamento da
Covid-19, na última
terça-feira (28), na
Central de Abastecimento Farmacêutica
(CAF), em Porto Velho. O ato de solidariedade foi realizado
por uma empresa,
de Pimenta Bueno,
que atua no ramo de
vendas de peças de
bicicletas.
Os remédios, cloroquina, invermectina
e azitromicina, devem
ajudar na prevenção
e tratamento de mais
de duas mil pessoas
infectadas pelo novo
coronavírus.
“Durante essa pan-

Foto- Assessoria/Divulgação

Coordenadora do CAF, Maíra Oliveira recebendo do
empresário Eugênio Odilon, a nota dos remédios

demia, estamos recebendo diversas ajudas,
entre elas de empresários. Essa doação de
medicamentos é muito importante, agradecemos à empresa
por essa iniciativa.
Estamos no momento
de união, e toda aju-

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Termo Aditivo N° 009 ao Contrato N° 075/ASJUR/2016
Processo nº: 498/2016
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: PROINFO COMERCIO E SERVIÇOS PARA
INFORMATICA LTDA – ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo e a suplementação do valor do contrato
supracitado.
Prazo: O presente contrato fica prorrogado até 31 (trinta e
um) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte).
Valor: O valor do presente contrato é de R$ 10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais).
Data: Teixeirópolis/RO, 23 de julho de 2020.

da será bem-vinda”,
destacou o secretário
adjunto, Nélio Santos.
O empresário Eugênio Odilon Ribeiro
entregou pessoalmente os medicamentos na
Central e, na oportunidade, conheceu o local
e destacou a união

da classe empresarial
com o governo. “É
importante essa união,
pois não podemos esperar somente pelo
estado”, ressaltou o
empresário.
Com informações
de Sângela Oliveira Assessoria

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEIXEIRÓPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Termo Aditivo N° 007 ao Contrato N° 018/ASJUR/2017
Processo nº: 135/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo e a suplementação do valor do contrato
supracitado.
Prazo: O presente contrato fica prorrogado até o dia 31 de
dezembro de 2020.
Valor: Dá-se a este Termo Aditivo o valor total de R$
11.269,85 (onze mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta
e cinco centavos).
Data: Teixeirópolis/RO, 23 de julho de 2020.

Assinam:
PROINFO COMERCIO E SERVIÇOS PARA INFORMATICA LTDA – ME

Assinam:
VIRTUALSOFT INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA
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