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Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Extrato de DAP Pessoa Jurídica

bAP: SDWI946176200011702210914 Versão DAP: 3.2 Emissão; 17/02/2021

Chave do extrato: 12462822

Emitido em: 24/03/2022 às 11:32:08

~Validad"en: f7ÍÕ2/2023 ;

Informações da Pessoa Jurídica _

CNPJ: 19.461.762/0001-13

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX - PB

Tipo Pessoa Jurídica: Associação da AF

Municipio/UF: Bayeux/PB

Representante Legal: JOÃO DAMiÃO BEZERRA

Data Constituição: 26/11/2013

CPF: 778,991.727-72

Informações da DAP _

Emissor: COOPERATIVA DE PROD. E IND. DA AQUIC E. AGRiC. FAMILIAR DO BRASIL

CNPJ: 02.287.694/0001-15

Agente Emissor: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

Local de Emissão: Bayeux/PB

CPF: 012.127.474-e

Composição Societária

Categoria(s) de Agricultores Familiares i  Quantidade Participação Relativa %

Demais agricultores familiares 1  36 81.82

Quantidade de DAPs por Municipio/UF

Municiplo/UF Quantidade

Bayeux

Boqueirão

João Pessoa

Rio Tinto

Santa Rita

26

1

1

4

Resultado Composição Societária

Número de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA

Associados sem DAP

Total dos Associados

36

8'"

44

81,82

18,Í8
100%

(*) Esta data de validade da DAR está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: http://dap.mda.gov.br (htlp://dap,mda.gov.br/)

smap14.mda.gov.br/extratodap/PesqulsarDAPA/isualizar?Token=Q05QSj0xOTQ2MTc2MjAwMDExMyZudW1lcm9EQVA9U0RXMTk0NjE3NjlwM... 1/2



ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES E CRIADORES DOS MUNICÍPIOS
DE BAYEUX, SANTA RITA E GRANDE JOÃO PESSOA

AACBSRJP

ESTATUTO

SOCIAL

FUNDADA EM 18 DE JULHO DE 2013

BAYEUX - PARAÍBA



c
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SANTA RITA E GRANDE JOÃO PESSOA

orientar a Compra de Insumos e Outros produtos de Necessidade coletiva dos
Sócios;

IIL Realizar Estudos e Pesquisas Diretamente com a Colaboração de terceiros e
Propor Soluções para os problemas Relacionados com a Produção e os Serviços
dos Sócios;

IV. Reivindicar das Esferas Governamentais Soluções aos Problemas
Socioeconòmicos e Políticos que Afetam a AACBSRJP e seus sócios;

V, Promover o seu Desenvolvimento e as Atividades dos Sócios Através da
Realização de Obras e da Prestação de Serviços, com Recursos Próprios ou por
Doações, Empréstimos, Convênios, Contratos, Ajustes, Acordos, Parcerias
Firmadas com Pessoas Físicas e Jurídicas Públicas ou Privadas. Nacional ou
Internacional.

CAPÍTULO III

DA CONSTITUIÇÃO

Art. 3** - A AACBSRJP será constituída por;

I. Assembléias Gerais;
n. Diretoria Executiva;

111. Conselho fiscal.

Art. 4" - As assembléias Gerais dos sócios, ordinária ou extraordinária, é o órgão
supremo da AACBSRJP, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão de interesse da
Associação e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

§ 1 - Toda e qualquer decisão e as deliberações das assembléias gerais serão tomadas
por meio do voto dos sócios.

§ 2° - Nas assembléias Gerais, não terá validade o voto por procuração outorgado à
pessoa, seja sócio ou não.

ArL 5 - As Assembléias gerais serão habitualmente convocadas e dirigidas pelo
presidente, após deliberação da diretoria executiva.

Parágrafo Único - Poderá também ser convocada, se não o fizer a diretoria executiva ou
o conselho fiscal, por 1/5 (um quinto) dos sócios em pleno gozo de seus direitos de sócio.

Art 6° - Em qualquer das hipóteses referidas nos artigos anteriores, ás assembléias
gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias para a sua
realização.

Art. 7 - Não havendo quórum. conforme Art. 10 deste estatuto, para a instalação, caberá^tí
à diretoria executiva e o conselho fiscal decidir quanto às providências a serem tomadas.

-V-
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Art 11° - Os trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidos pelo Presidente, auxiliado
pelo Secretário, sendo por ele convidados os ocupantes de cargos da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal para participar da mesma.

Parágrafo Único - Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente,
os trabalhos serão dirigidos por um sócio, escolhido, na ocasião e secretariado por outro,
convidado por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua
convocação.

Art. 12° - Os ocupantes de cargos na Diretoria Executiva e Conselho Piscai, como
qualquer sócio, não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se referiam,
direta ou indiretamente, privados de tomar parte nos respectivos debates, entre os quais
os de prestação de contas, mas não ftcaráo privados de tomar parte nos respectivos
debates.

Art. 13° - Nas assembléias Gerais em que forem discutidos os balanços e as contas, o
Presidente da AACBSRJP, logo após a leitura do relatório da Diretoria Executiva, das
peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, submeterá a matéria á votação.

Art. 14° - As deliberações das Assembléias Gerais, somente poderão versar sobre
assuntos constantes do edital de convocação e os que com eles tiverem imediata relação.

Parágrafo Único - Os assuntos que não constarem expressamente no editai de
convocação e os que não satisfizerem as limitações desse artigo, somente poderá ser
discutido depois de esgotados os assuntos da Ordem do Dia se a Assembléia Gera! julgá-
los importantes.

Art 15° - O que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar em ata. lavrada em livro

próprio, que lida e achada conforme deverá ser assinada, ao final dos trabalhos ou na
reunião seguinte, por todos os presentes.

SEÇÃO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Art. 16° - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por
ano, deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da Ordem do Dia.

I. A prestação de contas da AACBSRJP. compreendendo;
a) Relatório da Gestão:

b) Balanço Gerai;

c) Parecer do Conselho Fiscal,

II. Eleição e posse dos componentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
III. Preenchimento de cargos vagos, quando for o caso;
IV. Qualquer assunto de interesse social;
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Art. 20® - Compete a Diretoria Executiva:

I. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto e outros regulamentos aprovados pela
Assembléia Geral desde que nâo venha contrariar as leis vigentes do pais;

II. Acolher qualquer reclamação dos sócios e procurar averiguar se há procedência ou
não.

III. Fixar valor de contribuição social para ser discutido e submetido à votação pela
Assembléia Geral;

IV. Executar o plano de desenvolvimento e as deliberações aprovadas em Assembléia
Gerai;

V. Encaminhar até a data da Assembléia Geral relatório anual das atividades
desenvolvidas na AACBSRJP;

VI. Convocar a Assembléia Geral;
VII. Interpretar o presente Estatuto e decidir sobre casos omissos.

Art. 21® - Compete ao Presidente:

I. Representar a AACBSRJP judidalmente e extrajudiciaimente:
II. Alienar mediante prévia anuência da Assembléia Gerai, bens obsoletos ou sem

utilidade para AACBSRJP;
III. Proteger o patrimônio da AACBSRJP juntamente com os demais membros da

Diretoria Executivo e Conselho Fiscal;
IV. Mediante aprovação das Assembléias Gerais, realizar empréstimos, convênios,

contratos, ajustes, acordos, parcerias, constituir garantias caso exigido e outras
obrigações pecuniárias para beneficiar a AACBSRJP e seus sócios juntamente
com o tesoureiro;

V. Promover eventos para angariar fundos para AACBSRJP;
VI. Examinar e assinar com o (a) tesoureiro (a) balancetes mensais e balanços;
VII. Movimentar contas bancárias, assinar e emitir cheques, requisitar talonários,

representar a entidade junto aos Bancos e outras instituições juntamente com o (a)
tesoureiro (a);

VIM. Coordenar as atividades administrativas;
IX. Assinar juntamente com o tesoureiro (a) todos os documentos que envolvam

despesas que criem obrigações patrimoniais para a AACBSRJP;
X. Assinar juntamente com o (a) secretário (a) as atas das Assembléias Gerais e

reuniões da Diretoria Executiva;
XI. Solucionar os casos urgentes "AD REFERENDUM" da Diretoria Executiva;
XII. Reunir-se com a Diretoria Executiva para dar parecer a cerca dos novos sócios.

Art. 22® - Compete ao Vice-Presidente:

li.

Substituir o Presidente, em caso de renúncia, ou outros impedimentos, passando
automaticamente a assumir a presidência;
Executar os serviços que lhe forem afetos por determinação da Diretoria Executiva
da AACBSRJP.

cijy_
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SEÇLÃO IV

DO CONSELHO FISCAL

Art 27® - O Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros efetivos e 03 (três)
membros suplentes, qualquer destes para substituir qualquer daqueles, todos sócios,
eleitos pelas Assembléias Gerais para um mandato de 04 (quatro) anos, podendo ser
reeleitos por mais um mandato.

Parágrafo Único - Não poderão fazer parte do Conselho Fiscal às pessoas referidas no
Artigo 1066e§ 1°do Código Civil e também aqueles previstos no§ 1®do Artigo 1011 do
referido Código Civil. Lei n® 10.406 de 2002.

Art. 28® - O Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que necessário, com a participação de 03 (três) de seus
membros;

§ 1® - As reuniões poderão ser convocadas, ainda, por qualquer dos membros, por
solicitação da Diretoria Executiva ou da Assembléia Gerai;

§ 2® - Na primeira reunião do Conselho Fiscal será escolhido entre os conselheiros
titulares um coordenador, que coordenará os trabalhos do Conselho Fiscal durante o
mandato;

§ 3® Na ausência do Coordenador, os trabalhos serão dirigidos por um substituto
escolhido na ocasião;

§ 4® - As deliberações serão tomadas por maioria simples de voto, proibida a
representação, e constarão em atas lavradas em livro próprio, lidas, aprovadas e
assinadas, no final dos trabalhos de cada reunião ou na seguinte, pelos fiscais presentes.

Art. 29® - Compete ao Conselho Fiscal exercer a fiscalização sobre as operações,
atividades e serviços da AACBSRJP, cabendo-lhe. entre as seguintes atribuições;

I. Conferir, periodicamente, o saído do numerário existente em caixa;
II. Verificar se os extratos de contas bancárias conferem a com a escrituração a

AACBSRJP;

Ml. Examinar se os montantes das despesas e Inversões realizadas estão de
conformidades com os planos e decisões da Diretoria Executiva e da Assembléia
Geral;

IV. Certificar-se se a Diretoria Executiva vem se reunindo regularmente e se existem
cargos vagos na sua composição;

V. Averiguar a existência de reclamações dos sócios quanto aos serviços prestado^
VI. Inteirar-se se o recebimento das mensalidades dos sócios é feita com regularidade

e se os compromissos são atendidos com pontualidade:
VII. Certificar-se se existem exigências ou deveras a cumprir junto ás autoridades

fiscais, trabalhistas ou administrativas;
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§ 2® - A AACBSRJP fornecerá a cada sócio uma cópia do Estatuto social.

§ 3° - Qualquer sócio poderá mediante requerimento formai, solicitar a AACBSRJP,
orientação para a organização e desenvolvimento de sua atividade.

Art. 34° - São direitos dos sócios:

I. Participar das Assembléias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela
forem tratados;

II. Propor a Diretoria Executiva, ao Conselho fiscal ou Assembléia Geral, medidas de
interesse da AACBSRJP;

III. Demitir-se da AACBSRJP, quando lhe convier;
IV. Solicitar Informações sobre suas mensalidades;
V. Solicitar informações sobre as atividades da AACBSRJP e. a partir da data de

convocação das Assembléias Gerais, consultar os livros e relatórios contábeis, que
devem estar à sua disposição na sede da AACBSRJP;

VI. Participar de todas as promoções e eventos realizados pela AACBSRJP.

Parágrafo Único - A fim de serem apreciadas pela Assembléia Geral, as propostas dos
sócios, referidas na alínea ít deste artigo, deverão ser encaminhadas a Diretoria
Executiva.

Art 35° - São deveres dos sócios:

ill

I. Pagar a contribuição que for estabelecida pela Assembléia Geral para a
manutenção da AACBSRJP;

II. Cumprir com as disposições da Lei e do Estatuto, bem como respeitar as
resoluções tomadas pela Diretoria Executiva e as deliberações das Assembléias
Gerais;

Cumprir pontualmente com seus compromissos junto a AACBSRJP. dentre os
quais o de participar de sua atividade;

IV. Prestar a AACBSRJP informações relacionadas com as atividades que lhe
facultarem a ela filiar-se:

V. Levar a Diretoria Executiva e/ou ao Conselho Fiscal e, quando não atendido, a
Assembléia Geral a existência de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e
ao Estatuto;

VI. Zelar pelo patrimônio morai e material da AACBSRJP, colocando os interesses da
coletividade acima dos seus interesses particulares.

Parágrafo Único - É vetado ao sócio que por três meses consecutivos não pagar a
mensalidade, ter participação nas Assembléias Gerais,

CAPÍTULO V

DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO, EXCLUSÃO E READMISSÃO.
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§ 3° - Caso o sócio náo seja encontrado, a notificação será procedida através de edital,
publicado em jornal de ampla circulação regional ou afixado em locais visíveis das
dependências geralmente mais freqüentadas pelos sócios.

§ 4® - Poderá ser readmitido o sócio que regularizar suas pendências junto a AACBSRJP.

CAPÍTULO VI

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

Ait. 40® - Os recursos da AACBSRJP serão constituídos de:

I. Constituições pagas petos sócios;
II. Doações, Subvenções concedidas, por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou

privadas, nacionais ou internacionais e contribuições que a lei estabeleça a seu
favor;

III. Produto resultante da venda de bens e da prestação de serviços gerado pelos
trabalhos da AACBSRJP e dos sócios e receitas de empréstimos, convênios,
contratos, ajustes, acordos, parcerias com entidades públicas e privadas, nacionais
e internacionais.

Art. 41® - O Patrimônio da AACBSRJP é constituído de valores e bens de qualquer
natureza, recebida ou por ela adquirida.

§ 1 - A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos
será feita conforme determina o Parágrafo Único do Artigo 70 da Constituição Federal e
ainda o que prescrevem a Lei número 3.019 de 2.014 Artigos. 2® inciso í 33 e 36; Código
Civil Art. 44 e §, 1.093 e § e Lei número 9.867 de 1999.

§ 2® - Na hipótese da AACBSRJP obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída
pela Lei 9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos
durante o período em que perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e
transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da mesma Lei,
preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.

§ 3® - Os sócios não respondem subsidiariamente petas obrigações assumidas
isoladamente pela Diretoria Executiva da AACBSRJP.'

CAÍTULO VI!

DO PROCESSO ELEITORAL
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I. Dar conhecimento aos sócios, pelas vias que forem viáveis, da relação contendo o
número e a natureza dos cargos a serem preenchidos;

II. Registrar o nome dos candidatos por ordem de apresentação das chapas,
verificando se estão no pieno gozo de seus direitos legais e estatutários.

§ 1° - Não se apresentando candidato ou sendo seu número insuficiente, caberá á

Comissão Eleitoral proceder à inscrição entre interessados que atendam ás condições
exigidas e que estejam de acordo com as normas e formalidades previstas.

§ 2° - Não poderá compor a Comissão Eleitoral o sócio que figura em alguma chapa

eletiva para eleição da AACBSRJP.

§ 3® - A Comissão Eleitoral será constituída de três mesários, escolhidos entre os sócios

da AACBSRJP, ou, na impossibilidade destes, por membros de órgãos de integração do
segmento e de representação do Associativismo, ou ainda por voluntários simpatizantes
da AACBSRJP.

§ 4® - As chapas concorrentes poderão indicar 02 (dois) sócios remanescentes para
funcionar como fiscal junto à mesa coletora de votos.

§ 5° - Não será permitido na eleição, propaganda eleitoral no recinto de votação, nem
através de veículo ou carro de som a menos de 200 (duzentos) metros, para que não
venha perturbar os trabalhos e como também a distribuição de brindes e bebidas
alcoólicas. O sócio que contrariar este dispositivo imediatamente será expulso do recinto
e automaticamente impedido de votar se ainda não o tiver feito.

§ 6® - Ao finai dos trabalhos todo o material usado no processo eleitoral deverá ser
arquivado, em pasta própria para posterior revisão, se for necessário, por um período de
06 (seis) meses,

Art 48® - Imediatamente após o encerramento da votação, os membros da Comissão
Eleitoral apurarão os votos e dará o resultado da eleição.

Art. 49° - Será considerada eleita à chapa que obtiver maioria simples de votos válidos.

§ 1° - Nas eleições para a Diretoria Executiva e Conselho físcaí, um mesmo sócio só

poderá candidatar-se por uma única chapa.

§ 2® - Será recusado o registro que contiver o nome de candidato registrado por outra
chapa ou que não seja sócio.

§ 3® - Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais velho em idade.

§ 4® - Permanecendo o empate, a eleição será decidida pelo voto secreto da Comissão

Eleitoral.

§ 5® - O sócio que ocupe cargo na Diretoria Executiva, seja na Diretoria Executiva, seja iha
Conselho fiscal da AACBSRJP, que não esteja em dia com suas obrigações ou ainda, ^
peça demissão, perderá automaticamente o cargo que ocupa na AACBSRJP.

15
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II. Estar em sintonia com os conselhos municipal, estadual e federal, envolvidos nas
causas abraçadas pela AACBSRJP;

III. Obedecer, no que couber o que prescreve as normas do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS),
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).

Art 56® - A AACBSRJP, para atingir seus objetivos, com mais eficácia em todos os
cenários, pode se filiar a outras Entidades ou órgão correlates.

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art 57® - Estamos consolidando esta primeira alteração, neste Estatuto, com o objetivo
de adequar a finalidade, os objetivos, a constituição, a forma de gestão, as fontes de
recursos e suas formalizações, as demonstrações financeiras e as prestações de contas
às exigências da legislação, especialmente a Lei 3.019 de 2.014.

Art. 58® - Os casos omissos ou duvidosos serão resolvidos de acordo com a Lei, ouvidos
os órgãos de integração do segmento e de representação do Associativismo.

Art 59® - O exercício de quaisquer das funções requeridas para o funcionamento dos
órgãos referidos neste estatuto não serão remunerados.

Art 60® - Havendo renuncia ou destituição de qualquer.membro da Diretoria Executiva e
do Conselho Fiscal, assumirá automaticamente o cargo vacante o substituto legal previsto
neste Estatuto.

Art. 61 - Ocorrendo a renuncia coletiva da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos
suplentes, o Presidente ainda que resignatário convoque a Assembléia Geral
Extraordinária a fim e que esta constitua uma nova Diretoria.

Art. 62° - A Diretoria Executiva eleita em Assembléia Geral Extraordinária para o
preenchimento dos cargos vacantes não poderá ir além do término do mandato da
Diretoria renunciante.

Art 63® - Presente Estatuto Social entrará em vigo na data de sua aprovação.

Bayeux/PB, 09 de novembro de 2019,

Presidente Secretário (a)

--fc . .
ao. T(y>
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ministério da fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX - PB
CNPJ: 19.461.762/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo,^para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:14:05 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 19/09/2022.

Código de controle da certidão: D0F2.8D65.B134.DB04
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



23/03/2022 08:15
Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimi!

CAÊjSkA
CAIXA ECONÒM'CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: I9.46i.762/0ü0i-i3
Razão Social:ASSOCiAçÃo dos agricultores de bayeux pb
Endereço: TV nossa senhora de lourdes i64 / rio do meio / bayeux / pb /

58308-155

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de mato de 1990, certifica^ que, nesta data, a
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade:17/03/2022 a 15/04/2022

Certificação Número: 2022031701543457736683

Informação obtida em 23/03/2022 08:15:07

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

https://consutta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



'r-»,

\X

•5c3S^—gjsíizr

Prefeitura Municipal de Bayeux
Secretaria da Fazenda

Divisão de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DÉBITOS MUNICIPAIS MERCANTIL E IMOBILIÁRIO

NÚMERO DA CERTIDÃO DATA DA EMISSÃO VALIDADE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

400/2022 29/03/2022 60 DIAS CAAAAAJBE

DADOS DO REQUERENTE

Cnpj/Cpf

19,461.762/0001-13

Nome/Razâo Social

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX -PB

Logradouro

TV NOSSA SENHORA DE LOURDES

Número

164

Complemento Bairro / Cidade

RIO DO MEIO - BAYEUX - PB

I  DADOS DA CERTIDÃO

í]^èrtifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta
Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente
data, para o requerente acima.

FINALIDADE

COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE ÓRGÃOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS.

OBSERVAÇÃO

VALIDAÇÃO
Esta certidão é válida por 6(a dias a contar da data de expedição e sua aceitação está condicionada à verificação de autcncidade através do QR Code, ou na
intemet. com o Código de Verifiôação, no Portal do Contribuinte, endereço http://www.baycux.pb,gov.br

Esta Prefeitura se reserva no direito de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que por
ventura venham a ser apuradas.

A^vw.piit5licsort.com,br - Publicbon üestao l nbutana - versão iU2.£

tefeitura Municipal de Bayeux CNPJ: 08.924.58I/0001-60 AVENIDA LIBERDADE, 3720 Ccp; 58111400 SESI, BAYEUX-PB fone:
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX - PB (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 19.451.762/0001-13

Certidão n°: 9300558/2022

Expedição: 23/03/2022, ás 08:12:04

Validade: 19/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

^  Certifica-se que ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX - PB
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 19.461.762/0001-13,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhi s tas.

Certidão emitida com base nos arts. 642—A e 883—A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

®  INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

íúviüaü f: suçestc>tss; cndt^tst. jus.br



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CODIGO: A2BB.E38E.5368.0601 Emitida no dia 13/01/2022 às 09:27:12

Nome Empresarial:

ASS0C1ACA0 DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEÜX-PB

Endereço: Número:

NOSSA SENHORA DE LOÜRDES 164

Bairro: Município:

RIO DO MEIO BAYEÜX

Inscr. Estadual: Situação Cadastral: CNPJ/CPF:

16.250.122-6 ATIVO 19.461.762/0001-13

Complemento:

CEP;

5B308-155

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página ww\ft/.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



AACBY

AACBY - Associação dos Agricultores e Criadores de Bayeux
Travessa Nossa Senhora de Lourdes, 154 ~ CEP: 58308-150 - Rio do Meio — Bayeux/PB.

Fone: (83^ 98844-3630. aacbv@hotmail.com ioca.palmeira^hotmailcom

CNPJ 19.461.762/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: CHAMADA PÚBLICA N^ 001/2022

DECLARAÇÃO

A AACBY - Associação dos Agricultores e Criadores de Bayeux, inscrita no CNPJ sob o Ne

19.461.762/0001-13, com sede a travessa Nossa Senhora de Lourdes, 164, Rio do Meio, Bayeux, Estado

da Paraíba, neste ato representada por João Damião Bezerra, inscrito no CPF de ne 778.991.727-72, nos

termos do Estatuto Social, DECLARA, sob pena da lei, que os gêneros alimentícios da CHAMADA PÚBLICA
N2 001/2022, são produzidos pelos nossos cooperados.

m
Bayeux/PB, 25 de março de 2022.

#•

tf



AACBY

AACBY - Associação dos Agricultores e Criadores de Bayeux
Travessa Nossa Senhora de Lourdes, 154 - CEP: 58308-150 - Rio do Meio - Bayeux/PB.

Fone: (83) 98844-3630. aacbv@hotmail.com ioca.palmelra@hotmaílcom

CNPJ 19.461.762/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: CHAMADA PÚBLICA N^ 001/2022

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO

A AACBY - Associação dos Agricultores e Criadores de Bayeux, inscrita no CNPJ sob o N^

19.461.762/0001-13, com sede a travessa Nossa Senhora de Lourdes, 164, Rio do Meio, Bayeux, Estado

da Paraíba, neste ato representada por João Damião Bezerra, inscrito no CPF de ns 778.991.727-72, nos

termos do Estatuto Social, DECLARA que atenderá ao limite individual de vendas de gêneros alimentícios

dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta Entidade,

no Valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por DAP/ANO CIVIL referente a sua produção,

considerando os dispositivos da Lei n^ 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE n^ 21/2021, que regem o

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

Bayeux/PB, 25 de março de 2022.

AO DAMIAO BEZERRA

PRESIDENTE
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•KÃ-.VSíí.;; . . . Í1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FND^iBil'. , 4-

1, Nome da Entidade:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

2. CNPJ:

08.924.581/0001-60

3. MunIcípio/UF:
BAYEUX/PB

4. Endereço:

Avenida Uberdade, 3720 - CEP: 58.306-000

5. DDD/Fone:
(83)

6, Nome do representante e e-mail: 7. CPF:

)ll - RELAÇÃO DE PRODUTOS

ITEM

1. Produto
2.

Unidade
3. Quantidade 4. Preço de Aquisição*

5. Cronograma de Entrega dos

produtos

4.1. Unitário 4.2. Total

01 ABACAXI NACIONAL médio com 60 a 70% de maturação

cllmatizada, uniformes, grau máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou

defeitos. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA

Kg 48.000 R$ 3,65 R$ 175.200,00

04 BATATA DOCE, lavada, tamanho médio, uniformes,

inteiras, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho,

sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície

externa, embalagem de 01 kg. De acordo com a resolução

12/78 da CNNPA

Kg 36.000 R$ 3,64 R$ 131.040,00

12 JERIMUM DE LEITE "in natura", apresentando grau de

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para

0 consumo, De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

Kg 12.600 R$2.84 R$ 35.784,00



>

Embalagens de 01 Kg.

14 MACAXEIRA "IN NATURA", apresentando grau de

maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para

0 consumo. De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.

Embalagem de 01 kg.

Kg 30.000 R$ 3,61 R$ 108.300,00

18 POLPA de fruta, natural, sabor ACEROLA. Sem

conservantes, acidulante e/ou agentes químicos,

composto extraído pelo esmagamento do fruto sã e

maturado, isento de fragmentos de partes não

comestíveis. Embalagem com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega,

mantido em temperatura ideal para manutenção do

congelamento, sendo -189c. Embalagem de Ikg

Kg 14.400 R$ 9,04 R$ 130.176,00

19 POLPA de fruta, natural, sabor CAJU. Sem conservantes,

acidulante e/ou agentes químicos, composto extraído pelo

esmagamento do fruto sã e maturado, isento de

fragmentos de partes não comestíveis. Embalagem com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação e prazo de validade mínimo de 60 dias

a partir da entrega, mantido em temperatura ideal para

manutenção do congelamento, sendo -189c. Embalagem
de Ikg

Kg 14.400 R$ 9,17 R$ 132.048,00

20 POLPA de fruta, natural, sabor GOIABA. Sem

conservantes, acidulante e/ou agentes químicos,

composto extraído pelo esmagamento do fruto sã e

maturado, isento de fragmentos de partes não

comestíveis. Embalagem com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade mínimo de 60 dias a partir da entrega.

Kg 14.400 R$ 9,17 R$ 132.048,00



mantido em temperatura ideal para manutenção do

congelamento, sendo -IS^c. Embalagem de Ikg

VALOR TOTAL: R$ 844.596,00
(oitocentos e quarenta e

quatro mil quinhentos e

noventa e seis reais)

OBS: Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
* Preço publicado no Edital ns 001/2022 (o mesmo que consta na chamada pública)

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.

Locai e Data:

BAYEUX/PB, 25 de ma rço de 2022. (

Assinatura do Representante do Grupo Fone/E-mail:

(83) 98844.3630

aacby@hotmail.com



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado ASSOCIAÇÃO DOS
AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEÜX - PB , situado na Travessa Nossa
Senhora de Lourdes, n° 164, Rio do Meio, Bayeux - PB, CEP:58308-155, inscrita no
CNPJ sob n° 19.461.762/0001-13 . ora denominado CONTRATANTE e de outro,
IMPERIAL INDUSTRIAL DE POLPAS E SUCOS LTDA, com sede na Rua
Doutor Vasconcelos n° 988, bloco AMP LOJA 08, Alto Branco, Campina Grande - PB,
inscrito no CNPJ n° 19.744.161/0001-18, ora denominado CONTRATADO, têm entre
si justo e acertado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,
mediante as cláusulas e condições seguintes que mutuamente aceitam, saber:

CLÁUSULA PRIMEIRA — É objeto do presente instrumento a realização do
beneficiamento em polpa de fruta pelo CONTRATADO de frutas produzidas pela
CONTRATANTE por meio dos seus produtores cooperados

CLÁUSULA SEGUNDA — A CONTRATANTE compromete-se em entregar as frutas a
serem beneficiadas em polpa, durante a vigência desse contrato, em quantas
variedades os seus cooperados produzem

Parágrafo único - As entregas das frutas pelo CONTRATANTE ocorrerão em
períodos não fixos no mês ou no ano, estando, sempre, de acordo com a sazonalidade
da cultura da fruta.

CLÁUSULA TERCEIRA — A CONTRATADA após o término do processo de
beneficiamento das frutas, entregará o CONTRATANTE a polpa, devidamente
embalada, e com caracteres de identificação da CONTRATANTE na embalagem.

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATANTE pagará, via de regra, ao CONTRATADO,
o valor de R$ 1,00 (Um Real) por kilo de polpa embalada produzida.

Parágrafo primeiro - O valor acima poderá sofre ajuste a depender da quantidade de
frutas entregue ao CONTRATADO, cujo valor será previamente ajustado entre as
partes em instrumento apartado, ou evidenciado através de recibos de pag^ento
avulsos.

QUINTA — O prazo do presente contrato de prestações de serviços será por tempo indeteirninad



Parágrafo único - O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo por
critério das partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, por escrito.

CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATADO obriga-se, ainda, a garantir o seguinte;

a) Encargos tributários incidentes sobre a produção da polpa produzida e
embalada;

b) Todas as despesas de conservação dos produtos objeto do contrato, ate a
devida entrega ao CONTRATANTE;

CLÁUSULA SÉTIMA - O CONTRADADO obriga-se a cumprir e garantir, no processo
produtivo da polpa de frutas, as normas de vigilância sanitzria, federal, estadual e
municipal, se houver.

CLÁUSULA OITAVA - Não será permitida a transferência do objeto desde contrato, a
terceiros, sem a devida concordância do CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA — O CONTRATADO facilitará o ingresso do CONTRATANTE nas
dependências da unidade produtiva com hora e data marcada do CONTRATADO, a
fim de bem inspecionar o beneficiamento da polpa de fruta.

CLÁUSULA DÉCIMA — Este contrato extinguir-se-á com falência ou extinção de
qualquer das partes, ressalvado o direito dos sucessores a qualquer título de, no prazo
de 60 dias do encerramento das atividades, darem seguimento ao contrato. Em caso
de silêncio o contrato será automaticamente convalidado pelos contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA - PRIMEIRA - Não haverá estipulação de multa entre as
par;'"/í: em caso de infração ao contrato, ficando livre para que as mesmas adotem as
penalidades que julgarem necessárias em instrumento apartado.

CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUNDA — Todo e qualquer ajuste entre as partes, para
integrar o presente contrato, deverá ser feita por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA - TERCEIRA — As partes elegem o foro da comarca de Campina
Grande/PB para dirimir as questões resultantes da execução do preste contrato,
obrigando-se a parte vencida a pagar á vencedora, além das cu^as è^espesas
processuais os honorários advocatícios sobre o valor da causa. \ CxAJ



Cl assim, por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente
instrumento particular de Contrato de Arrendamento, em 02 vias de igual teor e forma,
juntamente com duas testemunhas abaixo a tudo presente.

Campina Grande/PB, 21 de março de 2022.

CONTRATANTE;

:iAÇ?TOT)dS A^lÈtííffoRlES^DA CIDADE DE BAYEUX - PB
30 Damião Bezerra - Presidente

CPF: 778.991.727-72

CONTF JADO:
itfiiyisia

moiào oT

IMPERIAL INDUSTRIAL DE POLPAS E SUCOS LTDA.
Edilson Emerson de Araújo Berros - Sócio Administrador

Testemunhas:

^33 ̂00 QO

'35

CARTÓRIO Angela CAETANO
2® Oficio Notarial
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO/PB

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o N''.: PB 000491-0

0 estabelecimento: IMPERIAL INDUSTRIA DE POLPAS E SUCOS LTDA

De solicitação Eletrônica N°. 00003259/2016

CPF/CNPJ N° 19.744.161/0001-18

Localizado a: Rua Doutor Vasconcelos, N° 988, LOJA 08 BLOCO AMP.

Bairro: Alto Branco Município: Campina Grande

UF: PB CEP: 58401-624

Atividade Classificação Característica Adiciona Denominações Classificação
Concedida em

BEBIDAS EM GERAL
ENVASILHADOR OU

ENGARRAFADOR

BEBIDA NÃO FERMENTADA

NÃO-ALCOÓLICA
POLPA DE FRUTA 29/10/2018

BEBIDAS EM GERAL
PRODUTOR OU

FABRICANTE

BEBIDA NAO FERMENTADA

NÃO-ALCOÓLICA
POLPA DE FRUTA 11/02/2016

Concedido em: 11/02/2016

Renovado em:

VALIDO ATÉ: 11/02/2026

João Pessoa-PB, 18 de Maio de 2019 .10:56:22

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 006Y.FL98-Ü15P-YLBJ Página 1 de1



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - PB

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRODUTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o N°.: PB 000491-0.000035

0 Produto: POLPA DE CAJU

De Marca Comercial: DAROÇA

De Solicitação Eletrônica: 00023725/2020

De propriedade do Estabelecimento: IMPERIAL INDUSTRIA DE POLPAS E SUCOS LTDA

CPF/CNPJ N°. 19.744.161/0001-18

Localizado a: Rua Doutor Vasconcelos 988 LOJA 08 BLOCO AMP

Bairro: Conceição Município: Campina Grande UF: PB

Concedido em: 15/03/2020

Renovado em:

VALIDO ATE: 15/03/2030

Documento gerado eletronicamente, em 15/03/2020, às 11:24, conforme horário oficial de

CODIGO DE AUTENTICÍDADENBW8-P8DO-U44U-IBY1 Página 1 /1



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - PB

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRODUTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o N°.: PB 000491-0.000032

0 Produto: POLPA DE ACEROLA

De Marca Comercial: DAROÇA

De Solicitação Eletrônica: 00023721/2020

De propriedade do Estabelecimento: IMPERIAL INDUSTRIA DE POLPAS E SUCOS LTDA

CPF/CNPJ N°. 19.744.161/0001-18

Localizado a: Rua Doutor Vasconcelos 988 LOJA 08 BLOCO AMP

Bairro: Conceição Município: Campina Grande UF: PB

Concedido em: 15/03/2020

Renovado em:

VALIDO ATÉ: 15/03/2030

Documento gerado eletronicamente, em 15/03/2020, às 10:51, conforme horário oficial de

CÓDIGO DE AUTENTICIDADECWN1-R7CG-9BYA-FGMM Página 1/1



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - PB

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PRODUTO

Certifico que está devidamente registrado neste Ministério sob o N°.: PB 000491-0.000036

0 Produto: POLPA DE GOIABA

De Marca Comercial: DAROÇA

De Solicitação Eletrônica: 00023726/2020

De propriedade do Estabelecimento: IMPERIAL INDUSTRIA DE POLPAS E SUCOS LTDA

CPF/CNPJ N°. 19.744.161/0001-18

Localizado a: Rua Doutor Vasconcelos 988 LOJA 08 BLOCO AMP

Bairro: Conceição Município: Campina Grande UF; PB

Concedido em: 15/03/2020

Renovado em:

VALIDO ATÉ: 15/03/2030

Documento gerado eletronicamente, em 15/03/2020, às 11:30, conforme horário oficial de

CÓDIGO DE AUTENT1CIDADE20QY-X7ÜK-FFD3-CDDV Página 1 /1


