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ATA DA SESSÃO - REPETIÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº PPRP 

002/2017-CPL-CMP PROCESSO Nº 006/2017 

VALIDADE: um ano a partir da data da sua publicação 
 
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de 2017, na Sala das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Paragominas, com sede à 

Praça Célio Miranda, 120 – Centro – inscrito no CNPJ sob no 34.845.040/0001-

56, reuniram-se o Pregoeiro Maria Leuda Pereira, bem como a equipe de apoio, 

formada por Onildo Soares Gusmão, Valdinea dos Santos Silva e Jorge 

Wellington Corrêa Quadros, designados conforme a Portaria 021/2017, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em Epígrafe, conforme o edital 

respectivo e seus anexos, para o qual se lavra a presente Ata de Registro de 

Preços referente ao Pregão Nº PPRP 002/2017-CPL-CMP - REPETIÇÃO, tipo 

Menor Preço Por Item, cujo objeto é aquisições de Materiais de Consumos 

Diversos (material de copa e cozinha, limpeza e gêneros alimentícios em geral) 

para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paragominas – PA, 

conforme descrições e especificações apresentadas no Anexo I do presente 

Edital, na Modalidade Pregão - Menor Preço Por Item.  

Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, às 09:20 horas, a senhora presidente 

deu início ao CREDENCIAMENTO em cumprimento ao disposto no item 3 do 

edital. Foi constatado o interesse de apenas uma empresa conforme se 

apresenta a seguir:  

LICITANTE REPRESENTANTE LEGAL 

Supermercado Porto Alegre, inscrito no 

CNPJ nº 19.137.810/0001-12 

Jailton Mota de Lima, inscrito no CPF nº 

688.549.512-34 e RG nº 3505920-PC/PA, 

na qualidade de representante legal. 

Após a licitante presente, pregoeira e equipe de apoio rubricarem o envelope de 

Proposta, foi dado prosseguimento à Sessão, abrindo-se o envelope da empresa 

participante do certame. Isto posto em análise para verificação da conformidade 

da propostas apresentada com os requisitos exigidos no edital. Assim, 

observados os procedimentos previstos no artigo 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520 

de 17 de julho de 2002. A empresa apresentou valor global de R$ 32.364,34 

(trinta e dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). 

Foi observado que o valor da proposta apresentada estava acima da média 
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apurada pela comissão de licitação em pesquisa realizada no mercado regional, 

demonstrado no mapa de preço anexado ao processo. Diante disto, a pregoeira 

abriu negociação com a empresa, que concedeu desconto sobre o valor global 

de sua proposta, no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais). A Pregoeira 

considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser 

compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no 

processo de licitação. Os descontos obtidos nos itens do certame estão 

demonstrado na tabela abaixo: 

MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA   

ITEM DESCRIÇÕES DOS ITENS QNT UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR DO 

DESCONTO 

R$ 

VALOR 

COM 

DESCONTO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

01 Copo descartável, em poliestireno, capacidade 180ml, A 

embalagem deve estar protegida com sacos plásticos em 

manga inviolável e deverá atender normas da ABNT, com 

dados de identificação e procedência certificado e registro 

de órgão competente.  

20 CAIXA com 

25 pacotes 

de 100 

unid. 

70,80 1,73 69,07 1.381,40 

02 Copo descartável, em poliestireno, capacidade 50ml. A 

embalagem deve estar protegida com sacos plásticos em 

manga inviolável e deverá atender normas da ABNT. 

20 CAIXA com 

50 pacotes 

de 100 

unid. 

82,50 2,02 80,48 1.609,60 

03 Garrafa térmica pressão, em polipropileno, ampola vidro, 

com alça, lisa. 

10 UNIDADE 

De 01 litro, 

32,60 1,25 31,35 313,50 

04 Garrafa térmica pressão, em polipropileno, ampola vidro, 

com alça, lisa.  

10 UNIDADE 

De 02 litro 

92,00 2,25 89,75 897,50 

05 Copo descartável, em poliestireno, capacidade 200ml. A 

embalagem deve estar protegida com sacos plásticos em 

manga inviolável e deverá atender normas da ABNT, com 

dados de identificação e procedência certificado e registro 

de órgão competente. 

20 CAIXA 

Com 25 

pacotes de 

100 unid. 

72,60 1,78 70,82 1.416,40 

06 Papel toalha, Inter folha, não reciclado, boa absorção, com 

2 dobras, extra - luxo, dimensões 22,5x22,5cm, na cor 

branco. Embalagem com dados de identificação do produto 

e marca do fabricante.  

100 PACOTE 

com 100 

folhas. 

4,25 0,10 4,15 415,00 

07 Pano de prato em algodão alvejado, sem estampa, bordas 

com acabamento em overlock, alta absorção, com dados 

de identificação de produto e marca do fabricante. 

10 UNIDADE 5,25 0,13 5,12 51,20 

08 FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ: com micro furos e dupla 

costura lateral, tamanho médio 103 mm, 100% celulose. 

100 CAIXA com 

30 filtros 

4,15 0,10 4,05 405,00 

09 FÓSFORO: confeccionado em madeira com acabamento 

perfeito, com ponta abrasiva, medindo aproximadamente 

6cm de comprimento total. Acondicionado em caixas 

resistentes de forma a garantir a integridade do produto até 

seu uso. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência e qualidade. 

05 PACOTE 

com 10 

caixas de 

40 palitos 

2,09 0,05 2,04 10,20 

10 Talheres descartáveis incolor ou branco médio (garfo e 

colher para refeição). 

30 PACOTE 

Com 50 

unid 

3,55 0,09 3,46 103,80 
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11 Garfo para mesa em inox: garfo de mesa em aço inox, 

acabamento liso, com as seguintes dimensões: 

comprimento total 20cm; cabo 14cm; diâmetro da área 

superior 6cm; dentes 4cm; largura total do garfo 2cm; 

30 UNIDADE 1,10 0,03 1,07 32,10 

12 Isqueiros - Acende 3.000 vezes, Selo holográfico do 

INMETRO que garante originalidade, qualidade e 

segurança. 

20 UNIDADE 3,99 0,10 3,89 77,80 

13 Jarra de plástico, capacidade para 1,5 litros, com tampa 

plástica. 

10 UNIDADE 7,70 0,19 7,51 75,10 

14 Jarra de plástico, com tampa, capacidade para 2 litros, com 

tampa plástica. 

10 UNIDADE 9,70 0,24 9,46 94,60 

15 Prato raso descartável incolor/branco 350x350 mm. 50 PACOTE 

com 10 

unid 

1,00 0,02 0,98 49,00 

16 Prato raso descartável incolor/branco 200x200 mm.  50 PACOTE 

com 10 

unid 

    0,95        0,02       0,93         46,50 

17 Avental de cozinha de pvc, tipo frontal, tamanho 

aproximado 1,10m de comprimento total, inteiramente 

confeccionado em material sintético, sem costuras, possui 

tirantes para amarril e ajuste ao corpo do usuário na altura 

do pescoço e na cintura do mesmo material afixados ao 

avental por costuras simples. 

05 UNIDADE     5,20    0,13      5,07      25,35 

18 Faca de mesa em inox: com ponta arredondada e borda 

serrilhada, cabo com acabamento liso. Dimensões: cabo 10 

cm, lâmina 10 cm, comprimento total 20cm.  

30 UNIDADE 1,65 0,04 1,61 48,30 

19 Caçarola em alumínio polido, nº 14, sem tampa, com cabo 

em madeira reforçado e resistente ao calor, capacidade 

mínima de 2 litros, diâmetro 14 cm, altura 13 cm, espessura 

do alumino 1,50 mm. 

05 UNIDADE 12,99 0,32 12,67 63,35 

20 Copo de vidro transparente, cilíndrico, com capacidade 

aproximada de 300 ml, altura aproximada de 13 cm e 

diâmetro de 66 mm, embalado em caixa de modo a 

proteger cada copo individualmente. 

05 CAIXA 

Com 06 

unid 

11,00 0,27 10,73 53,65 

21 Prato fundo, vidro temperado liso, transparente, medindo 

aproximadamente 22 cm de diâmetro e x 03 cm de 

profundidade. 

20 UNIDADE 5,20 0,02 5,18 103,60 

22 Guardanapo de papel, folha dupla, em fibra celulósica, na 

cor branca, medindo, aproximadamente, 33 cm x 33 cm. 

Será aceita uma variação máxima de 1 cm nas medidas 

citadas. 

30 PACOTE 

Com 50 

folhas 

2,75 0,07 2,68 80,40 

23 Xícara cilíndrica com pires redondo, vidro temperado liso, 

para café, cor transparente, de 100ml. 

40 UNIDADE 4,65 0,11 4,54 181,60 

24 Taça de vidro transparente p/ água 200 ml. 50 UNIDADE 4,99 0,12 4,87 243,50 

25 Porta sabão para pia com duas divisórias de plástico: porta 

detergente e bucha. Comprimento: 16 cm, largura: 5,5cm. 

Altura: 8 cm. 

10 UNIDADE 5,99 0,15 5,84 58,40 

26 

Colher de sopa em aço inoxidável, cabo em aço inoxidável, 

2,20 mm de espessura, comprimento aproximado de 24 

cm. 

30 UNIDADE 2,99 0,07 2,92 87,60 
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MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   

ITEM DESCRIÇÕES DOS ITENS QNT UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR DO 

DESCONTO 

R$ 

VALOR 

COM 

DESCONTO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R 

27 Açúcar cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar, na cor 

branca. Embalagem contendo dados de identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo 

de validade, de acordo com a resolução 12/78 da 

comissão nacional de normas.  

200 PACOTE 

com 2kg. 

2,75 0,07 2,68 536,00 

28 Água mineral natural, com certificados de autorizações 

dos órgãos competentes. 

150 GALÕES 

de 20 litros 

8,80 0,21 8,59 1.288,50 

29 Água mineral natural, acondicionada em copos plásticos 

de 200ml, com certificados de autorizações dos órgãos 

competentes. 

400 CAIXA com 

48 copos 

de 200 ml 

19,80 0,48 19,32 7.728,00 

30 Café torrado e moído, embalagem a vácuo, de primeira 

qualidade, contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo 

de pureza da associação brasileira da indústria do café - 

abic.  

400 PACOTE 

de 500g 

5,35 0,13 5,22 2.088,00 

31 Achocolatado em pó, com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade.  

40 UNIDADE 

Com 400g 

5,85 0,14 5,71 228,40 

32  Leite de vaca, integral, acondicionado em embalagem 

longa vida uht/ uat, de 1 litro, deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, informação 

nutricional, número de lote, data de validade, quantidade 

do produto, número do registro no ministério da 

agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção. 

250 UNIDADE 

de 01 litro 

50,5 0,12 4,93 1.232,50 

33 Adoçante líquido dietético (sacarina sódica e ciclamato 

de sódio). 

12 FRASCO 

de 100 ml 

4,65 0,11 4,54 54,48 

34 Vinagre de álcool: fornecer em embalagem plástica 

transparente contendo o registro no ministério da agricultura 

e reforma agrária. 

60 FRASCO 

de 900ml 

2,49 0,06 2,43 145,80 

35 

Bicarbonato de sódio: produto químico. 60 PACOTE 

de 80 

gramas. 

0,90 0,02 0,88 52,80 

36 

Margarina vegetal, lipídio 65%, com sal, embalagem 

contendo a identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação e prazo de validade. 

12 UNIDADE 

De 500g 

3,65 0,09 3,56 42,72 

 

MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA   

ITEM DESCRIÇÕES DOS ITENS QNT UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR DO 

DESCONTO 

R$ 

VALOR 

COM 

DESCONT

O R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

37 Água sanitária, para limpeza geral, bactericida e 

germicida, embalagem com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. 

150 UNIDADE 

De 01 litro 

2,05 0,05 2,00 300,00 
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38 Álcool etílico 70% - desinfetante à base de álcool etílico a 

70%, indicado para superfícies fixas, antissepsia da pele 

em procedimento de médio e baixo risco.  

40 FRASCO 

De 01 litro 

6,10 0,15 5,95 238,00 

39 Álcool etílico hidratado a 92,8% graus inpm, embalagem 

contendo dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O 

produto deverá ter registro no ministério da saúde.  

50 FRASCO 

De 01 litro 

8,80 0,21 8,59 429,50 

40 Inseticida aerossol, inodoro, a base de água, para 

moscas, mosquitos e baratas. 

20 FRASCO 

De 300 ml 

11,70 0,29 11,41 228,20 

41 Desinfetante líquido para uso geral, essências diversas, 

com identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade. 

80 FRASCO 

De 02 litros 

6,20 0,15 6,05 484,00 

42 Desinfetante líquido para uso geral, essências diversas, 

com identificação do produto, marca do fabricante, data 

de fabricação e prazo de validade. 

40 GALÕES 

de 05 litros 

21,60 0,53 21,07 842,80 

43 Detergente líquido concentrado, com, no mínimo, 11% do 

princípio ativo básico do detergente, essências diversas, 

embalagem plástica com identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

100 UNIDADE 

De 500 ml 

1,65 0,04 1,61 161,00 

44 Escova para limpeza base em plástico com cerdas em 

nylon, dimensões mínimas 13cm x 6cm, com dados de 

identificação do produto e marca do fabricante. 

05 UNIDADE 3,10 0,08 3,02 15,10 

45 Esponja de lã de aço, em aço carbono, abrasividade fina, 

para limpeza e brilho, peso líquido não inferior a 50g, 

acondicionado em pacote contendo dados de 

identificação do produto, do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade.  

20 PACOTE 

com 08 

unid 

1,49 0,04 1,45 29,00 

46 Esponja multiuso, dupla face, sintética a base de espuma 

de poliuretano com bactericida e fibra sintética com 

abrasivo, dimensões aproximadas 110 x 75 x 20mm. 

Embalagem plástica individual, contendo o nome do 

fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 

100 UNIDADE 0,55 0,01 0,54 54,00 

47 Limpa vidros: limpador de vidros com pulverizador em 

gatilho que contenha em sua formulação lauril éter sulfato 

de sódio. 

30 FRASCO 

De 500 ml 

    8,80     0,21     8,59    257,70 

48 Lustra móveis: lustra móveis, cremoso, frasco de material 

resistente com 200 ml. 

02 FRASCO 

de 200 ml 

5,25 0,13 5,12 10,24 

49 Pastilha sanitária: pastilha desodor em diversos aromas. 300 UNIDADE 1,65 0,04 1,61 483,00 

50 Limpador instantâneo multiuso, composto de tenso ativo 

não iônico, coadjuvantes. Embalagem contendo a marca 

do fabricante e prazo de validade. Registro no ministério 

da saúde.  

20 FRASCO 

de 500 ml 

5,00 0,12 4,88 97,60 

51 Luva de borracha descartável, de segurança e proteção, 

para limpeza em látex natural, revestimento interno 

aveludado, palma antiderrapante e reforçada, tamanho 

médio, embalagem integra conforme praxes do 

fabricante, contendo dados de identificação, procedência, 

data de fabricação e validade e certificação de órgão 

competente. 

20 PARES 7,50 0,18 7,32 146,40 

52 Pá coletora de lixo de plástico, cabo em madeira.  10 UNIDADE 7,50 0,18 7,32 73,20 

53 Pano de chão, em algodão alvejado tipo saco, para 

limpeza, dimensões aproximadas de 65x35cm. 

30 UNIDADE 5,10 0,12 4,98 149,40 
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Embalagem com identificação do produto e marca do 

fabricante.  

54 RODO PEQUENO: · rodo, com cabo de madeira 

plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de 

comprimento, suporte plástico medindo 

aproximadamente 30 cm, com borracha dupla. Utilização: 

piso ou qualquer superfície lisa.  

10 UNIDADE 5,00 0,12 4,88 48,80 

55 RODO GRANDE: · rodo, com cabo de madeira 

plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de 

comprimento, suporte plástico medindo 

aproximadamente 50 cm, com borracha dupla. Utilização: 

piso ou qualquer superfície lisa. 

10 UNIDADE 7,10 0,17 6,93 69,30 

56 VASSOURA GRANDE: · vassoura de pelo sintético para 

piso com no mínimo 60 cm. Base madeira com cabo. 

Cabo medindo aprox. 1,20 cm, plastificado e pendurico.  

10 UNIDADE 14,85 0,36 14,49 144,90 

57 VASSOURA PEQUENA: · vassoura de pelo sintético 

para piso com no mínimo 30 cm. Base madeira com 

cabo. Cabo medindo aprox. 1,20 cm, plastificado e 

pendurico.  

10 UNIDADE 6,85 0,17 6,68 66,80 

58 Papel higiênico branco, folhas simples picotada, de alta 

qualidade, com dimensões 10cmx30m, na cor branco, 

com a marca do fabricante, dimensões, indicação de não 

reciclado, cor e lote do produto.  

15 FARDO 

Com 64 

rolos de 30 

metros. 

45,00 1,10 43,90 658,50 

59 Sabão em pó, testado dermatologicamente, essências 

diversas, devendo conter embalagem com identificação 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e 

data de validade. 

15 UNIDADE 

de 01 kg 

9,35 0,23 9,12 136,80 

60 Sabonete líquido, em refil, fragrância agradável, para 

saboneteiras de banheiros com no mínimo 800ml.  

20 UNIDADE 

de 800 ml 

7,00 0,17 6,83 136,60 

61 Suporte para sabonete líquido/álcool gel: dispenser para 

sabonete líquido utiliza refil com 800 ml ou reservatório. 

Cores: frente verde acrílico translúcido e fundo cinza, 

com as seguintes dimensões aproximadas (variável até 

10%): 12 cm de profundidade, 11 cm de largura e 26 cm 

altura. 

10 UNIDADE 12,00 0,29 11,71 117,10 

62 Sabonete líquido: sabonete líquido para limpeza das 

mãos, pronto para usar Sem diluir, Embalagem com 

dados de identificação do produto e marca do fabricante 

e registro do produto junto ao ministério da 

saúde/ANVISA. 

10 GALÕES 

de 05 litros 

29,00 0,71 28,29 282,90 

63 Sabão em barra, comum, testado dermatologicamente, 

essências diversas, embalagem contendo norma eb56/54 

da ABNT. 

15 PACOTE 

com 5 

unidades 

de 200g. 

6,90 0,17 6,73 100,95 

64 Saco para lixo preto, medindo aproximadamente 

75x95cm, com espessura mínima de 0,04. Embalagem 

com dados de identificação do produto e marca do 

fabricante.  

150 PACOTE 

com 10 

unid de 100 

litros 

3,45 0,08 3,37 505,50 

65 Saco plástico para lixo, largura de 63cm, podendo variar 

+/- 1,0cm, altura mínima de 80cm, micragem de 4,0 A 

embalagem deverá informar a marca do fabricante, 

dimensões do saco, quantidade. O produto deverá 

atender normas ABNT NBR 9191.  

100 PACOTE 

Com 15 

unid de 50 

litros 

    2,75     0,07       2,68     268,00 
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66 Cesto para lixo confeccionado em plástico, telado, 

formato cilíndrico, fundo plano, com identificação do 

produto e marca do fabricante, capacidade para 20 litros.  

10 UNIDADE 22,00 0,54 21,46 214,60 

67 Cesto para lixo em plástico, formato cilíndrico, fundo 

plano, com tampa basculante, alta resistência, com 

identificação do produto e marca do fabricante, 

capacidade para 100 litros.  

10 UNIDADE 122,00 2,98 119,02 1.190,20 

68 Saco plástico para lixo. Embalagem de plástico com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação. O produto deverá ter registro no inmetro. 

100 PACOTE 

Com 25 

und de 30 

litros 

2,45 0,06 2,39 239,00 

69 Saco plástico para lixo, saco de polietileno. Embalagem 

de plástico com identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação. O produto deverá ter 

registro no inmetro e estar em conformidade com as 

normas da ABNT. 

150 PACOTE 

com 50 und 

de 15 litros 

2,20 0,05 2,15 322,50 

70 Flanela para limpeza: flanela para limpeza 100 % 

algodão, peluciada em ambos os lados, alta capacidade 

de absorção, medindo 38x58cm. 

20 UNIDADE 2,20 0,05 2,15 43,00 

71 Pano multiuso 80 PACOTE 

Com 05 

unid 

5,50 0,13 5,37 429,60 

72 Escova para vaso sanitário: escova para vaso sanitário 

em fio nylon com cabo e suporte. 

10 UNIDADE 6,60 0,16 6,44 64,40 

73 Lixeira para banheiro: lixeira para banheiro, em plástico 

resistente, com acionamento por pedal e capacidade 

para 12 a 14 litros, na cor preta. 

10 UNIDADE 3,50 0,09 3,41 34,10 

74 Soda cáustica: com 98 a 99%, escama, embalagem  

contendo a identificação do produto e prazo de validade. 

10 FRASCO 

Com 01 kg 

13,20 0,32 12,88 128,80 

75 Desentupidor de pias: confeccionado em borracha, com 

cabo de madeira. 

05 UNIDADE 10,50 0,26 10,24 51,20 

76 Aromatizante de ambiente: frasco com aplicador, 

bactericida, anti-mofo, fragrância 

multi florais de longa duração. 

100 FRASCO 

com 360 ml 

10,25 0,25 10,00 1.000,00 

TOTAL    R$ 

 

31.574,34 

 

Ficando assim adjudicada para a empresa: 

EMPRESA VENCEDORA 

SUPERMERCADO PORTO ALEGRE EIRELI - EPP 

CNPJ/CPF: 19.137.810/0001-12 

ENDEREÇO: Rua Porto Alegre, Nº 561. Bairro Laércio Cabeline. Paragominas-Pará. 

VALOR GLOBAL OBTIDO 



                                              ESTADO DO PARÁ 
    PODER LEGISLATIVO 

        CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 
CNPJ: 34.845.040/0001-56 

Praça Célio Miranda, 120 – centro – fones (91)3729-7922/7923 

www.camaraparagominas.pa.gov.br / Email: cmplicitacao@gmail.com.br / Fone: 3729-7922 

R$ 31.574,34 (trinta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos). 

 

Não teve empresa para cadastro de reserva. Nada mais havendo a registrar em 

ata, a Pregoeira declarou encerrada a Sessão às 10:12 horas, agradecendo a 

presença de todos. Lavrou-se a presente ata que vai assinada pela Pregoeira, 

Equipe de apoio e representante legal da empresa vencedora.  

 

 

 

_____________________________ 

MARIA LEUDA PEREIRA 

Pregoeiro 

 

________________________________ 

ONILDO GUSMÃO SOARES 

Equipe de Apoio 

 

________________________________ 

VALDINEA DOS SANTOS SILVA 

Equipe de Apoio 

 

______________________________________ 

JORGE WELLINGTON CORRÊA QUADROS 

Equipe de Apoio 

 

 

______________________________________ 

 

JAILTON MOTA DE LIMA CPF: 688.549.512-34 

Representante legal Supermercado Porto Alegre 
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