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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

DEGUST BUEFET E RESTAURANTE EIRELI

CNPJ: 11.690394/0001-73

Pelo presente instrumento o sócio:

JOSE AMARILDO BEZERRA DE SOUZA, brasileiro, empresário, casado sob regime

de comunhão parcial de bens, natural de Esperantinópolis/MA, nascido em 30/04/1963,

inscrito no RG sob n® 023490952002-0 órgão emissor SSP/MA e CPF sob n°

244.492.022-87, residente e domiciliado na Rua 01, n° 101, Bairro Açucena,

Balsas/MA, CEP: 65.800-000, resolve alterar e coraolidar firma Empresário Individual

de Responsabilidade Limitada DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, pessoa

jurídica inscrita no CNPJ sob n® 11.690.394.0001/73, registado no junta comercial do

Maraniião NIRE 21600118042, com endereço na Rua 01, quadra 201, lote 05, bairro

Açucena, Balsas - MA. CEP: 65800-000, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSUL A PRIMEIRA
A empresa tem o nome empresarial de: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE

EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA
O Capital de RS 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fica elevado para R$ 1.200.000,00

(um milhão de duzentos mil reais), mediante a integralização, neste ato, em moeda

corrente do país de R$ 1.080.000,00 (um miliião e oitenta mil reais).
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CONSOLroAÇAO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELl

CNPJ: 11.690.394/0001-73

JOSE AMARILDO BE21ERRA DE SOUZA, brasileiro, empresário, casado sob

regime de comunhão parcial de bens, natural de Esperantinópolis/MA, nascido em

30/04/19Ó3, inscrito no RG sob n® 023490952002-0 órgão emissor SSP/MA e CPF sob

n® 244,4.92.022-87, residente e domiciliado na Rua 01, n° 101, Bairro Açucena,

Balsas/MA, CEP: 65.800-000. Transformou de Empresário Individual para Empresa

uma Empresa Individual de Responsabilidade Lida, sob as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - Â empresa gira sob ó nome empresarial de DEGUST BUFFET E

RESTAURANTE EIRELI

Cláusula Segunda - A sede da empresa será na Rua 01, quadra 201, lote 05, n® 101,

Bairro Açucena, Balsas/MA, CEP; 65.800-000.

Cláusula Terceira - O capital social da empresa é de R$ 1,200.000,00 (um milhão e

duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada a importância total do

capita integralizado. (Art. 1052 da Lei n° 10406/2002).

Cláusula Quarta - Os objetivos sociais da empresa são;

CNÂE 56! 1-2/01 - Restaurantes e similares;

CNAE 5611 -2/03 - Lanchonetes, casas de chá, sucos e similares.

CNAE 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufe.

Cláusula Quinta - A empresa iniciou suas atividades em 06 de março de 2010 e seu

pi-azo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta - A administração da empresa será exercida por JOSE AMARILDO

BEZERRA DE SOUZA, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e

extrajudicial, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado,
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no entanto, o uso do nome da empresa em atividades estranha ao interesse empresarial

ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Cláusula Sétima - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está

Impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peim ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

financeiro nacional, contra normas de defesa da concórmncia, contra as relações de

consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra

empresa dessa modalidade.

Cláusula Nona - Ao termino de c^a exercício social, era 31 de dezembro de cada ano

será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico,

cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o

empresário deliberará sobre as contas e designara administrador quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada
pelo titular da empresa.

Cláusula Décima Segunda - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada

pelo titular da empresa.

Cláusula Décima Terceira - Falecendo o empresário, a empresa continuará suas

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo

interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente

levantado.
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Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de Balsas - MA para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, a titular assina o presente instrumento de

constituição que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado do

Maranhão - JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo

com a legislação em vigor.

Balsas - MA, 04 de setembro de 2020

Assinado dlgitnlmente
JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUZA

CPF: 244.492.022-87
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI consta assinado digitalmente

por:

identificação DO(S)A^INANTE(S)

CPF Nome

24449202287 JOSE AMARILDO BEZERRA DE SOUZA

JUCEMA

CERIIFICO O BE6ISIR0 EM 08/09/2020 13:45 SOB 20200758624.

PROTOCOLO: 200758624 DE 08/09/2020 11:19.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004156706. NIBE: 21600118042.
DEGOST BOFSET E RESTAURANTE EIRELI

LÍLIAN THERESA R0DR16DES MENDONÇA
secretAria-geral

SÃO LUÍS, 08/09/2020
wvw. eopresafaell .ma. gov .br

A validade deste documento, se impresso, £ica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos c6digos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.690.394/0001-73

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

06/03/2010

NOME EMPRESARIAL

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DEGUST

PORTE

EFP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58,11-2*01 • Restaurantes e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
56.11-24)3 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-14)2 • Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R RUA 01, QUADRA 201, LOTE 05
NUMERO

101

COMPLEMENTO

CEP

65.800-000

BAIRRO/DISTRITO

ACUCENA

MUNICÍPIO

BALSAS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

FOCUS.CONTABILBLS@GMAIL.COM
TELEFONE

(99) 9643-5250

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/03/2010

MOTIVO DE SrrUAÇAO CADASTRAL

srruAçAo especial DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/01/2022 às 09:26:15 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6° REGIÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
DE PESSOA FÍSICA

N® 1097813/2020

Certificamos, para os devidos
MARTT.TTgF. OA STT.VA T.ETTB

fins ACERVO TÉCNICO do Nutricionista

,  inscrito(a) no CRN-6 sob o n°
•[4QQ4 CPF n° npy conforme os arquivos desta Regional na presente data:

Razão social:

MATEUS SUPERMERCADOS SA.

CNPJ: 03.995.515/0001-67

Atribuição Técnica: 01. Responsável Técnico

Data Inicial: 23/01/2015 Data final: 20/12/2019

Razão social:

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Afribuição Técnica: 01. Responsável Técnico

Data Inicial: 03/05/2019 Data finai:

Razão social:

EMPÓRIO de came bandeira eírell

CNPJ: 35.677.782/0001-82

Atribuição Técnica: 01. Responsável Técnico

Data Inicial: 03/08/2020 Data finai:

Nada mais tendo a constar, lavramos esta Certidão eletronicamente.

Esta certidão é váiida para fins de comprovação de quaiificação técnica em iicitações
promovidas em todo o território nacional, desde que acompanhada da Certidão de Registro e
Quitação' CRQ atualizada expedida pelo CRN-6.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 22/09/2020

Para validar a auténticidade desta Certidão consulte: www.crn6.org.br - Opção Atendimento
Online » Conferência de Certidão.

Esta Certidão está registrada sob o n"1097813/2020
Certidão expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN n° 650/2020.

COD. ID 569989 Página 1 de 1
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CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6° REGlAO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
DE PESSOA FÍSICA

N® 1155123/2021

Certificamos, para os devidos
MARTI.nSE PA STI.VA LETTE

fins ACERVO TÉCNICO do Nutricionista

,  inscrito(a) no CRN-6 sob o n°
lAonA CPF n° n-ag nno conforme os arquivos desta Regional na presente data:

Razão social:

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELl

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Atribuição Técnica: Responsável Técnico

Período: 03/05/2019 à

Razão social:

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

CNPJ: 03.995.515/0001-67

Atribuição Técnica: Responsável Técnico

Período: 14/12/2018 à 20/12/2019

Nada mais tendo a constar, lavramos esta Certidão eletronicamente.

Esta certidão é válida para fins de comprovação de qualificação técnica em licitações
promovidas em todo o território nacional, desde que acompanhada da Certidão de Registro e
Quitação - CRQ atualizada expedida pelo CRN-6.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 26/08/2021

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.cm6.org.br - Opção Atendimento
Online » Conferência de Certidão.

Esta Certidão está registrada sob o n°1155123/2021
Certidão expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN n° 650/2020.

COD. ID 758825 Página 1 de 1



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6° REGIÃO

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

N" 1125999/2021

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa
DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI , CNPJ 11.690.394/0001-73

registrada no CRN-6 sob o ns PJ/4383 o registro do atestado de comprovação de aptidão de

desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/SECRETARIA DE SAÚDE

CIMPJ; 06.441.430/0001-25

Data de emissão do atestado: 09/02/2021

Registrado sob o número II25999/2021

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
-CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a

chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida
pelo Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN n2 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/03/2021

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn6.org.br - Opção Atendimento
Online » Conferência de Certidão.

Esta Declaração está registrada sob o n'*1125999/2021
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN n° 650/2020.

COD. n> 644730 Página 1 de 1



PREFEITURA DE

BALSAS
Continua a coftetnÍQSa da tidwto qim

MUNICÍPIO DE BALSAS
CNPJ: 06.441.430/0001-25

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA l";!

Atestamos para os devidos fins quê a empresa DEGUST BUFFET E

RESTAURANTE EIREL1, inscrita no CNPJ n'' 11.690.394/0001-73, estabelecida

na Rua 01, Qd. 201, L. 05, n° 101, Açucena, Balsas/MA, CEP: 65.800-000

prestou serviços para MUNICÍPIO DE BALSAS, Inscrito no CNPJ n°

06.441.430/0001-25 estabelecida na PC, n° 121, Bairro Centro, Balsas - MA,

fornecendo com eficiência REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADA EM

EMBALAGEM TIPO MARMITEX, para as secretarias do município de Balsas no

ano de 2020, no valor mensal de R$ 186.000,00 (Cento e oitenta e seis mil).

Número dos Contratos n° 418/2020

Período de Execução: 22/07/2020 a 31/12/2020

Endereço que recebemos a alimentação: Hospital Balsas Urgente,

Rua Edisío Silva, sn, Centro Balsas - MA, CEP:65.800-00.

Dados da Nutricionista: Mariluse da Silva Leite CRN n° 14904

Período de Execução dos Serviços da Nutricionista: 22/07/2020 á

31/12/2020.

Descrição: Refeições prontas acondicionadas em embalagens tipo

marmitex.

REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADAS EM MARMITEX

ITEM DESCRIÇÃO UND
QTD

TOTAL

1

Fornecimento de café da manhã,

acondlcionado e transportado em embalagem

tipo marmitex. Cada marmitex deverá conter

no mínimo: pão com manteiga ou margarina,

café com leite, bolo e chá.

UND 1.050

Praça ProP. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas-Maranhão-ÕS.SOO-OOO

CNPJ: 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
Drefeitúfadebalsas@arnaí!.com

.  ■

H-

:1-

-íjgíi



PREFEITURA DE

BALSAS
tenttito a coneouçto da tídado quo qitóreinos

MUNICÍPIO DE BALSAS
CNPJ: 06,441.430/0001-25

2

Fornecimento jantar/refeição transportada

acondicionada em marmitex. Cada Marmitex

deverá conter no mínimo: arroz branco, feijão,

macarrão, 2 tipo de verdura, 02 tipo carne,

salada.

UND 2.340

3

Fornecimento jantar/refeição transportada

acondicionada em marmitex. Cada Marmitex

deverá conter no mínimo: arroz branco, feijão,

macarrão, 2 tipo de verdura, 02 tipo cárne,

salada.

UND 1.275

AUWIENTAÇÃO PARCIENTES HBU

4

Fornecimento de café da manhã,

acondicionado e transportado em embalagem

tipo marmitex. Cada marmitex deverá conter

no minímo; pão com manteiga ou margarina,

café com leite, bolo e chá. OBS: (DEVE-SE

SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA

NUTRICIONISTA).

UND 3.750

5

Fornecimento de almoço/refeição

transportada acondicionada em marmitex.

Cada Marmitex deverá conter no mínimo:

arroz branco, feijão, macarrão, 02 tipo de

verdura, 02 tipo de carne, salada,. Ou seja de

legumes, verduras e carnes. OBS; (DEVE-SE

SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA

NUTRICIONISTA).

UND 4.050

6 Fornecimento de lanche acondicionado e

transportado em embalagem apropriada que
UND 1.350

Praça ProP. Jeca Rêgo, 121 - Centro - 0alsas-Maranhâo-65.8OO-OOO

CNPJ: 06.441.430.0001-25 *""(99) 3541 2197
Pfefeituradebalsas@Qmail.cofn
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r ç município de balsas
CNPJ; 06Caalma a eanstftíçSó da ef^da Í5U0 ijtíôí^ .441.430/0001-25

.ir

deverá conter no mínimo: suco natural,

biscoitos água e sal, bolo. OBS: (DEVE-SE

SEGUIR A ORIENTAÇÃO DA

NUTRICIONISTA).

7

Fornecimento Jantar/refeição transportada

acondtcionada em marmitex. Cada marmitex

deverá conter no mínimo: arroz branco, feijão,

macarrão, 02 tipo de carne, 02 tipo de verdura

e saladas. OBS: (DEVE-SE SEGUIR A

ORIENTAÇÃO DA NUTRICIÕNiSTA).

ÜND 1.950

■V
■

'i

Declaramos ainda, que ós compromissos assurrildos pela empresa foram
cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o
desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas- MA, 09 de fevereiro de 2021

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Mun. de Finanças,

Planejamento e Gestão Tributária

■  í
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Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro - Balsas-Maranhâo-85.Ô00-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
DfefeitüradebalsasíSQmaíl.com

.fí'.



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6* REGIÃO

DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE
COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO

N° 1125999/2021

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa
DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI , CNPJ 11.690.394/0001-73

registrada no CRN-6 sòb o n^ PJ/4383 o registro do atestado de comprovação de aptidão de
desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão social da pessoa jurídica emitente do Atestado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/SECRETARIA DE SAÚDE

CNPJ: 06.441.430/0001-25

Data de emissão do atestado: 09/02/2021

Registrado sob o número II25999/2021

Válido para licitação desde que acompanhado da respectiva CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
-CRQ vigente.

Durante a pandemia do novo coronavírus, a presente Declaração substitui temporariamente, a

chancela de registro de atestado de comprovação de aptidão para desempenho de atividades fornecida
peio Conselho Regional de Nutricionistas de que trata a Resolução CFN n- 510/2012.

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ; 31/03/2026

CERTIDÃO EMITIDA EM: 25/03/2021

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn6.org.br - Opção Atendimento
Online » Conferência de Certidão.

Esta Declaração está registrada sob o n°1125999/2021
Declaração expedida eletronicamente, conforme Resolução CFN n° 650/2020.

CÒD. ro 644730 Página 1 de 1



PREFEITURA OE

Cannnua a eorativçaada eWacts qiM «u«comec

MUNICÍPIO DE BALSAS

CNPJ: 06.441.430/0001-25

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa DEGUST BUFFET E RESTAURANTE

EIRELI, inscrita no CNPJ n° 11.690.394/0001-73, estabelecida na Rua 01, Qd.

201, L. 05, n° 101, Bairro Açucena, Balsas/MA, CEP: 65.800-000,

representada pelo o sr. JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUSA, forneceu com

eficiência e qualidade; REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADA EM

EMBALAGEM TIPO MARMITEX, para as secretarias do município de Balsas-

MA, conforme contratos números 019/2020 e 222, 225, 396, 603, 651/2021.

Nutricionista responsável técnico da empresa: Maríluse da Silva Leite - CRN

no 14904.

Período de execução dos serviços da nutricionista: a partir de 03/05/2019

até o presente rnomento.

Refeições prontas acondicionadas em embalagens tipo marmitex.

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

V

1

Fornecirnento de refeição tipo: café da manhã,

acondicionado e transportado em embalagem tipo

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém:

café, leite, chá, pães, bolos e manteiga.

UND 89.000

2

Fornecimento de refeição tipo: almoço,

acondicionado e transportado em embalagem tipo

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém:

arroz, carnes, feijão, macarrão, verdura/salada.

UND 95.800

3
Fornecimento de refeição tipo; Jantar,

acondicionado e transportado em embalagem tipo
UND 63.800

Praça Prof. Joca Rêgo, 121 - Centro-Balsas-Maranhâo-66.800-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
Drafeíturadebalsasía>Qmail.com



PREFEITURA DE

CoRtInn a consmçap oa qu« QU9c«>no»

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém:

arroz, carnes, feijão, macarrão, verdura/salada.

4

3

Fornecimento de refeição tipo: lanche,

acondiciònado e transportado em embalagem tipo

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém;

suco natural, vitaminas de frutas, café,

salgadinhos, pães, bolos e frutas.

UNO 108.000

Declaramos ainda, que cs compromissos assumidos pela empresa foram

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o

desabone comercial ou tecnicamente.

V,.

Balsas- MA, 03 de janeiro de 2022

&

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Mun. de Finanças,

Planejamento eJSegfão Tributária

Nutrtdorisia
CRM-UrfSW

HELEN MELO HOLANDA MARTINS

Nutricionista/responsável técnico do município

Responsável pela a fiscalização da entrega das refeições

CRN-3044

Praça ProP. Joca Rêgo. 121 - Centro - SaIsas-MaranhSo-65.800-000

CNPJ; 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
orefeituradebalsas@Qmail.com
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Meu Cadastro
Tempo Restante: 59:43

Nome: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

N" da Inscrição: PJ/4383

Tipo da inscrição: REGISTRO MATRIZ

Data da Inscrição: 02/08/2019

Data do Vencimento:

Situação: ATIVO

Data da Situação: 02/08/2019

Dados Pessoais

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Inscrição Estadual:

Nome Fantasia: DEGUST

Capital Social: 1200000

Endereços/Telefones

Endereço Comercial para Correspondência:

R RUA 01, QUADRA 201, LOTE 05 - ACUCENA

BALSAS - MA CEP 65800-000

Fones: 9996-4352 50 - Fax: -

Área de Atuação



r

Locais de Trabalho

Empregado: MARILUSE DA SILVA LEITE

Inscrição: 14904

Situação ATIVO

Admissão: 03/05/2019

Vínculo Empregatício: Contratado

Atribuição Técnica: 01. Responsável Técnico

Outros Contatos

E-Mail: FOCUS.CONTABiLBLS@GMAIL.COM

HomePage:

Celular:

Outros: mariiuse.l@hotmail.com
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limo. Sr.(a) Pregoeiro (a)

Prefeitura Municipal de Balsas BAL5AS-MA

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DO LICITANTE INDICANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO

A EMPRESA, DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIR^I, COM ENDEREÇO NA RUA 01, QD. 201,
LOTE 101, AÇUCENA, BALSAS - MARANHÃO, INSQHTA NO CNPJ SOB O N9 11.690.394/0001-73,
VEM, PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL ^RA-ASSINADO, INDICAR O PROFISSIONAL
NUTRICIONISTA MARILUSE DA SILVA LEITEJNSCRITO NO CRN, SOB N9 14904, PORTADOR DA
Cl N9 024599072003-0, COMO RESPONSÁ^L TÉCNICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO
DO PREGÃO ELETRÔNICO EM EPÍGRAFE.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Nutricionistas 6** Região

PE - AL - PB - RN - CE - PI - MA Coiisoiho R<?gior!oi ctô
Nuiridsnístas • 6'' tc-giào

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
NM049230/NET

NOME: MARILUSE DA SILVA LEITE

CPF: 03600234366

CRN-6: 14904

rtificamos para os devidos fins, que este(a) profissional; está regularmente inscrito(a) no CRN-6 como
Nutricionista sob o n^ 14904, em dia com as obrigações financeiras e eleitorais, estando habiiitado(a) a
desempenhar suas funções de acordo com a legislação vigente.

Certidão emitida gratuitamente, referente exclusivamente à situação no âmbito do Conselho Regional de
Nutricionistas - Região, conforme a Portaria CRN-6 Ns 46/2019, ressalvando o direito do CRN-6 de cobrar e
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico:
www.crn6.org.br

Emitida em 12 de Fevereiro de 2021, às 11:46

Válida até 10/07/2022 00:00

Código de verificação de autenticidade: 1049230/NET

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SEDE DO CRN-6

RUA BULHÕES MARQUES, 19 SL. 803 - BOA VISTA - RECIFE/PE-CEP 50060-050 FONE: (OxxBI) 3222-2495/1458 - 3421-8382
/ FAX: (Oxx81) 3421-8308 www.cm6.org.br/E-iiiaiI;cm6@cm6.org.br

12/02/2021 12:53



CNPJj ÍÍ.fi9a3$4^0Ól-73 lnx.Mm.US97ãÉ7r9B, MmíSGiè
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vRsá 01,Q& a^lDÍ^

DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES FÍSICAS,
EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2022

limo. Sr.(a) Pregoeiro (a) Prefeitura Municipal de Balsas BALSAS-MA A empresa, DEGUST
BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, com endereço na Rua 01, Qd. 201, Lote 101, Açucena, Balsas -
MA, inscrita no CNPJ SOB O N911.690.394/0001-73, por meio do seu representante legal ínfra-
assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, que diante da eventual contratação deste serviço,
disporá das instalações físicas necessárias (área) no município de Balsas/MA, além de todo o
aparelhamento, maquinário, ferramentas, equipamento, utensílios e pessoal técnico
especializado, para a realização e execução do objeto do contrato deste PREGÃO ELETRÔNICO
N9 03/2022. Tal declaração se aplica em virtude da necessidade de haja local adequado e
capacidade necessária para preparo das refeições, bem como, para fins de físcalizaçao e
acompanhamento regular dos serviços executados nas instalações da empresa vencedora,
proporcionando desta forma segurança ao ente público e garantido a fiel execução do
contrato.

Balsas, 15 de fevereiro de 2022.
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 45357/2021

limo. Sr.(a) Pregoelro (a) Prefeitura Municipal de Balsas BALSAS-MA A empresa, DEGUST
BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, com endereço na Rua 01, Qd. 201, Lote 101, Açucena, Balsas -
MA, inscrita no CNPJ SOB O N911.690.394/0001-73, POR INTERMÉDIO DE SEU

REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUZA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE N9 023490952002-0 E DO CPF Ns 244.492.022-87, DECLARA, PARA OS

DEVIDOS FINS, SOB PENA DAS SANÇÕES PREVISTAS NAS LEIS, QUE NÃO POSSUI VÍNCULO
DIRETO OU INDIRETO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE BALSAS/MA, BEM
COMO, NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL (INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO
OU ATO CONSTITUTIVO) QUE SEJAM SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) ATIVOS(AS), INATIVOS(AS)
OU EM REGIME DE LICENÇA, VINCULADO(A) À INSTITUIÇÃO PÚBLICA CONTRATANTE.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

k*'-1 ÍV'ElRÊlil'

*  7^0 èsÊfia-utK S ütó

-3 -i , ; /í*
'•í!



CSPJj 11.^0394/0001-73 fc£c.>\ína;llÍ97J l232863fe:

r02»ÍEr<99)
;Kú 01,-Q3/101, lM-OS,'a' ÍOÍ, !

PREGÃO ELETRÔNICO m 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 45357/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA, DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, COM ENDEREÇO NA RUA 01, QD. 201,

LOTE 101, AÇUCENA, BALSAS - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N^ 11.690.394/0001-73,DECLARA

NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL

E MUNICIPAL.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 45357/2021

A EMPRESA, DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, COM ENDEREÇO NA RUA 01, QD. 201,
LOTE 101, AÇUCENA, BALSAS - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N9 11.690.394/0001-73,
DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N9 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS

PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE

BALSAS/MA- PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2022.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE

FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 45357/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.

À PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO.

JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUZA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N9
023490952002-0 E DO CPF N9 244.492.022-87, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE
RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, COM
ENDEREÇO NA RUA 01, QD. 201, LOTE 101, AÇUCENA, BALSAS - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O
N9 11.690.394/0001-73, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER
DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS
PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE
DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA

PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 29, E ARTIGO 97 DA LEI N9 8.666, DE
21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7S DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 45357/2021

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, com endereço na Rua 01, Qd. 201, Lote 101,
Açucena, Balsas - MA, inscrita no CNPJ SOB O N911.690.394/0001-73, POR INTERMÉDIO DE
SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUZA, PORTADOR(A) DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N9 023490952002-0 E DO CPF N9 244.492.022-87, DECLARA, PARA
FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. N9 27 DA LEI N9 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
ACRESCIDO PELA LEI Ne 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE
DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR
DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ().

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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DEGÜST BUFIET E RESTÃXnUNTE EDEOII

CNP J: Il.69to4/0ÒÔ1.7Í Insc. Maa. llJ97.ÍS7r9&-S m:!86335

FONE: (99)5P.64j^250/5M45-6956
V%a Oi;jí» 101,

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO NS 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 45357/2021

JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUZA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NS
023490952002-0 E DO CPF N® 244.492.022-87, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE

RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, DEGÜST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, COM
ENDEREÇO NA RUA 01, QD. 201, LOTE 101, AÇUCENA, BALSAS - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O
N9 11.690.394/0001-73, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO
ELETRÔNICO NS 03/2022, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO NS 03/2022, FOI
ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA
NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU
RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO

ELETRÔNICO NS 03/2022, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO NS 03/2022 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO N^ 03/2022, POR
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO
ELETRÔNICO N9 03/2022 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO NS 03/2022 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE

FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO NS 03/2022 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA
LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO
ELETRÔNICO N9 03/2022 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE
BALSAS/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE
DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

PREGÃO ELETRÔNICO N9 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 45357/2021

DE6UST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, COM ENDEREÇO NA RUA 01, QD. 201, LOTE 101,
AÇUCENA, BALSAS - MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N9 11.690.394/0001-73, POR INTERMÉDIO
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUZA, PORTADOR(A) DA
CARTEIRA DE IDENTIDADE N9 023490952002-0 E DO CPF N9 244.492.022-87, DECLARA, SOB AS
PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROFMPRFSA n^FMPRFSA DE PEQUENO
PORTE, NOS TERMOS DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR N9 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE

2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR
NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 49 DO ART. 39
DA LEI COMPLEMENTAR N9 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC
123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

MICROEMPRESA - RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360. /
UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR
NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 49 DO ART. 39
DA LEI COMPLEMENTAR N9 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.
/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800. / UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A
FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 49 DO ART. 39 DA LEI COMPLEMENTAR
N9 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

BALSAS, 15 DE FEVEREIRO DE 2022.
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DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

Endereço: Rua 01, 101, Bairro Açucena, Qd. 201, Lt 05, Balsas/MA, CEP: 65.800-000

CNPJ: 11.690.394^001-73 NIRE: 21101711821

índices DE LIQÜIDEZ

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LG= 4.801.894,69

367:518,07

LG = 13,06

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = 4.973.575,14

367.518,07

SG = 13,53

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

LC = 4.801.894,69

37.517,07

LC = 127,99

José Amarildo B. de Souza

Administrador/Titular

CPF: 244.492.022-87

Rodrigues da Silva

Contador

CRC: 005805-6/G



DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

Endereço: Rua 01, 101, Bairro: Açucena, QD 201, LT OS Baísas/RIA, CEP: 65.8004500
CNP4:11,690.394/0001-73 NIRE: 21600118042

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

Página 1 de 3

ATIVO

CIRCULANTE

disponível

Caixa

Banco

APLICAÇÕES FIN/WCE1RA8DE UQUIDEZ IMEDIATA
Caixa Econômica Federal

IMPOSTO A COMPENSAR/ DEDUZIR DO IMPOSTO A RECEBER
ISS 8 Compariasf/tíedttór do Imposto a Reojlher

ESTOQUE

Estoque

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO IMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM USO

Veiojlo

DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA
{-)Depredação Acumulada Vefcuios

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Siivedo Sampaio Filho

Sobre RodasOaslro LTOA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Saiários a Pagar

Previdênda Soda! a Pagar

FGTS aPagad

Impostos Poderals a Recolhar
Simples Federal a Recoi/^r
Simões Nacional a Rawlher

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES eXGÍVEIS A LONGO PRAZO

Empréstimo o Finandamento

Cal)® Econômica Federai n® 931974

Caixa Econômica Federal n® 875614

Cab® Econômica Federal n® 628904
PATRIMÔNIO UQUJDO

RESULTADO ACUMULADO

Capita! Social

Lucros Acumulados

Resultado do Exercido - Período Anterior ao Balanço

Resulfâdo do Exertído - Perfòdo Anterior ao Balanço

4.973.576,14

4.601.894,69

1ÍÓ2.168.85

3.269,736.04

330.000,00

330.000,00

6.943.86

5.943.85

72.656,63

72.858.83

934)79,77

93.079.77

145.612.40

145.612,40

.52.532,63

-52.S32.63

4:973.675,14

27J71.86

24.800.00

2.571.86

10.145,21
8.5^.00

748,55

848,68

98.553.43

21.198,57

77.354.86

330.000,00

330.000,00

330.000.00

118.000,00

125.000,00

87.000,00

4.S07.504.S4

1,200.000.00

1.200.000.00
-277.797,75

1.774.245,37

1.811.057,02

Rsconhecemcs a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando Ativò e no Passivo em
RS 4.973.875,14 (Quatro mJIhOeo o novocontos © aetontó o três mil e quinhentos d «atsfita o cirteo reais a cartozs centavos))

Gustav
Uose AoârOdo Bezerra de Sou

Admlnlsfrador/Tilular

CPF: 244A92.022-87

irigues da Silva

ContadCH'

CRC: 5805-5/0-TO
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DÉ6UST BUFFET E RESTAURANTE EIRELi
Endsroço: Rua 01, n° 101« 8alrra; Açucena, QD 201, LTOS BalaasflVlA, CEP: OS.eoo-QOO

CNPJ: 1'f.690.394/0001>73 NIRE: 21600110042

DÉMONSUUVTIVO DE RESULTADOS EM 31/12/2020

RECEFTAS OPERACIONAL BRUTA 2^03.135,33

V.

VENDA OE MERCACORtA

Venda da Ktercadortas/Seiviços

VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL

Presiâçãdde Seri^çoa-

(.} DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Simples Nacional s/ vendas e serviços

(B) RECEITA OPERAaONAL LiQUIDA

(•) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS

MATERIAIS DIRETOS

Embalagem

Materiais de Uso e Consumo

MÃO DE OBRA DIRETA • (Prad. Industrial}
Remuneração •( Prod. Indusbiai)

Prevldentíéria • (Prod. Industrial)

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Mercadorias para revenda

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

OUTRAS CONTAS

Er^rgla Elétrica • (Serviços)

(») RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
(•) DESPESAS CPERACiONAiS

Despesas Administrativas

Enca^OB Sociais - (Administrativas)

FGTS • (Administràlfva)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

Depredações - (admlstraüvas)
Despesas com Combustíveis

(°) RESULTADO FINANCEIRO UQUIDOS
DESPESAS FINANCEIRAS

,)uros Sot>rB Flnandamantos

Juros de Mora

(O OUTRAS DESPES/^ OPERACIONAIS
MuRas DeduUvels

RESULTADO OPERACIONAL UQUIDO

(b) R^ULTADO LÍQUIOO.entes do Imposto do ronda o contribuição social

{B) RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES

{=) RESÜLTM30 LiQUIDO DO PERÍODO

"^Jose íBti^d6 Béza
Administrador/Titular

CPF: 244.492.022-87

Gustavo

2.447.152.63

415.962,70

•281.331,22
•261.331,22

2.S81.804.11

•507.604.84

-12.303,15

-495.301,69

•112.000.00

•112.000,00

-112.000,00

-40.620.00

^0.520.00

-12.310.00

-12.310,00

•12.310.00

1.909.3S9.27

•85.117,34

-80.853.14

-6.750.66

-6.7S0.66

•54.102.48

-29.122,48

•24.980J)0

-4.264,20

-4.264,20

-2.366,42

-1.897.78

-22.310.91

•22,310,01

1i821.941.02

1.821.641.02

1.821 J41/)2

1.821.941.02

uesdaSI



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digitai
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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TEFIMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n" 005805, inscrito no CPF n°
04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que
este documento é autêntico e condiz com o original.

CPF N° do Registro Nome

04151363181 005805 GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

JUCEMÂ

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2021 12:07 SOB 20210448229.

PROTOCOLO: 210448229 DE 30/03/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇ&O: 12102196832. CMPJ DA SEDE: 11690394000173.
HIRB: 21600118042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2021.

DEGUST BOFEET E RESTAURANTE EIRELI

LÍLIAN THERBSA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÃRIA-GERAL

wwv. eopresaf aell .ma. gov .br

A validade deste documento, se Impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO lyiARANHÃO
COIVIARCA DE BALSAS

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/QU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a

requerimento de pessoa interessada que. dando buscas nos sistemas THEMISPG e PJe

(Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Baísas/MA referente às VARAS DE

FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU

INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES tramitando contra

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI, inscrito (a) no CNPJ n° 11.690.394/0001-73.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única

existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e

passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum

"Desembargador Esmaragdo de Sousa e Silva", neste cidade de Balsas. Estado do Maranhão.

Eu, Secretário Judicial Substituto _de Distribuiçãç, consultei, digitei e assino. Baisas/MA, 4 de
fevereiro de 2022.

Ato Judiciai,
Oneroso

000000857745

tj/ma
ÃDE BALS/^

Secr

Matncu

'ho\Barros

stituto de Distribuição

149682

OBSERVAÇÕES:

1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá
ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe; .
3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas
da Gorregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judiciai neste documento, conforme
RESOLUÇÃO TJMAN". 34/2007.
6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/MA.

Fórum Des. Esmaragdo de Sousa e Silva
Av. Dr. Jamildo, S/N, bairro Potosi - Baísas/MA- CEP 65.800-000
Telefone: (99) 2141-1402 / E-mail: secdístribuicao_ba!@tjma.jus.br



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

Rua Professor Joca Rêgo, N®121, Centro - Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - ONDA

Número: 00001072192022

Data de expedição; 15/02/2022 00:19:54

CERTIFICADO

A Prefeitura do Município de Balsas - MA, por intermédio do
departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte DEGUST
BUFFET E RESTAURANTE EIRELI - EPP que possui o CNPJ
11.690.394/0001-73 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular
perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos
referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente
data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas
posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário
Municipal.

DADOS DA EMPRESA;

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Razão Social: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI - EPP

Endereço: Rua 01 QUADRA 201, LOTE 05
Número; 101

Município; BALSAS

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Bairro; AÇUCENA
Estado: MA

Data de início de atividade:

06/03/2010

Código de validação: 78AA6CCC6FBACF086EE5D6754C5CB678
Data de validade da certidão: 16/05/2022

Finalidade; -
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PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

Rua Professor Joca Rêgo, N*'121, Centro - Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-26

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

Número; 00001042152021

Data de expedição; 24/11/2021 16:48:13

A Prefeitura do Município de Balsas - MA, por intermédio do
departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte DEGUST
BUFFET E RESTAURANTE EIRELI - EPP que possui o CNPJ
11.690.394/0001-73 abaixo qualificado, encontra-se em situação regular
perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos
referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a
presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas
posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário
Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Razão Social: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI - EPP

CERTIFICADO

/

Endereço: Rua 01 QUADRA 201, LOTE 05
Número: 101

Município: BALSAS

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Bairro: ACUCENA

Estado: MA

Data de início de atividade:

06/03/2010

Código de vaiidação: 06GD986BD042C6E467BD91E57F068B03
Data de validade da certidão: 22/02/2022

Finalidade: -



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N°Certidão: 005194/22 Datada 14/01/2022 12:36:32

Inscrição Estadual: 123286336 CPF/CNPJ:11690394000173

Razão Social: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

Endereço: RUARUA01 QUADRA201 LOTE05, 101 CEP; 65800000 - ACUCENA

;^>lefone: (99)00000000 Município; BALSAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço;
http://portaI.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
3 Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/02/2022 21:50:10



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

N° Certidão: 003061/22 Data da 14/01/202212:36:47

Inscrição Estadual: 123286336 CPF/CNPJ:116g0394000173

Razão Social: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

Endereço: RUA RUA 01 QUADRA 201 LOTE 05,101 CEP: 65800000 - ACUCENA

Blefone: (99)00000000 Município: BALSAS UF:MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n® 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima Identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.nia.gov.br/, clicando no Item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

/  CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/02/2022 21:51:43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identifícado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoría-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 rP 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp://rft).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 10:05:13 do dia 27/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2022.

Código de controle da certidão: 02E8.0066.F3DA.D527
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.690.394/0001-73
Razão Social; degust buffet e restaurante eireu
Endereço: rua 1101 quarda 201 lote 5 / acucena / balsas / ma / essoo-ooo

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

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

Vaiidade:28/01/2022 a 26/02/2022

Certificação Número; 2022012801193394857156

Informação obtida em 14/02/2022 22:01:44

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.690.394/0001-73

Certidão n°: 5473699/2022

Expedição: 14/02/2022, às 22:04:13

Validade: 13/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ,

!^] inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11.690.394/0001-73, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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.

Eíúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MUNICÍPIO DE BALSAS

CNPJ: 06.441.430/0001-25

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa DEGUST BUFFET E RESTAURANTE

EIRELI, inscrita no CNPJ n° 11.690.394/0001-73, estabelecida na Rua 01, Qd.

201, L. 05, n° 101, Bairro Açucena, Balsas/MA, CEP: 65.800-000,

representada pelo o sr, JOSÉ AMARILDO BEZERRA DE SOUSA, forneceu com

eficiência e qualidade; REFEIÇÕES PRONTAS ACONDICIONADA EM

EMBALAGEM TIPO MARMITEX, para as secretarias do município de Baisas-

MA, conforme contratos números 019/2020 e 222, 225, 396, 603, 651/2021.

Nutricionista responsável técnico da empresa: Mariluse da Silva Leite - CRN

n° 14904.

Período de execução dos serviços da nutricionista: a partir de 03/05/2019

até o presente momento.

Refeições prontas acondicionadas em embalagens tipo marmitex.

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD

1

Fornecimento de refeição tipo: café da manhã,

acondicionado e transportado em embalagem tipo

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém:

café, leite, chá, pães, bolos e manteiga.

UND 89.000

2

Fornecimento de refeição tipo; almoço,

acondicionado e transportado em embalagem tipo

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém;

arroz, carnes, feijão, macarrão, verdura/salada.

UND 95.800

3
Fornecimento de refeição tipo: Jantar,

acondicionado e transportado em embalagem tipo
UND 63.800

Praça ProP. Joca Régo, 121 - Centro - Balsas-Maranhâo-65.800-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
Drefeituradebalsas@Qmail.com
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marmitex de alumínio. Cada marmitex contém:

arroz, carnes, feijão, macarrão, verdura/salada.

4

Fornecimento de refeição tipo: lanche,

acondicionado e transportado em embalagem tipo

marmitex de alumínio. Cada marmitex contém:

suco natural, vitaminas de frutas, café,

salgadinhos, pães, bolos e frutas.

UND 108.000

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram

cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o

desabone comercial ou tecnicamente.

Balsas- MA, 03 de janeiro de 2022

CAMILA FERREIRA COSTA

Secretária Mun. de Finanças,

Planejamento eJaegtioTributária
Ora.HBUãitLHfliandittaita

Kutidoris»
CWM»ti»3M4

HELEN MELO HOLANDA MARTINS

Nutricionista/responsável técnico do município

Responsável pela a fiscalização da entrega das refeições

CRN - 3044

Praça ProP. Joca Régo, 121 - Centro - BaIsas-Maranhâo-65.800-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
DrefeituradehalsasiS)amail.com
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FACILI<uarankAO^=
Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

EM PRfSA I GOVERNO 00

FÁCn.líWlANHAO

CERTIDÃO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certtficanios que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados
r^ta Junta Comerdá e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que DEGUST BUFFET E RESTAURAt>rrE EIRELI
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAG2101654043

NIRE 21600118042

CNPJ 11.690.394/0001-73

Situação
ATIVA

Stabjs

SEM STATUS

;ndereço Completo 01, QUADRA 201, LOTE OS, N» 101, xxxxx, AÇUCENA - Balsas/MA- CEP 6580(K)00

Ato Número

223

002

20210448229

20200758624

002

223

307

20200758624

20200243578

20190764600

091 20190764597

091

091

002

20190764597

20190764597

20190764589

002

223

223

223

002

20190764589

20190408006

20180978411

20150259026

20150239343

002

"02
\

20140296980

20120173212

•15

080

20100125034

21101711821

Arquivamentos Posteriores

Data Descrição

ü

31/03/2021

08/09/2020

08/09/2020

01/04/2020

16/07/2019

16/07^019

16/07^019

16/07/2019

16/07/2019'^

16/07/2019ftA
07/06/2Ò19
31/12/2ÒÍ6
oe/o-^oisl^
nso/oáiâõis

Y 09/05/2014
' 26/03^0121

.'-16/03/2010

I { /r;Í6/i03/2010,

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
BALANÇO

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TRANSFORMAÇÃO

/\LTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

REENQUADRAMET^TO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

TRANSFORMAÇÃO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

V ^ALTERÁCAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
"••^ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitídá autitmaticamenle em 29/12/2021, às 16:31:04 (horário de Brasília),
impressa, veriflcar sua autenticidàde no https://Www.empresafacll.ma.gbv.bf, com o código SWAMSÜN.

\''i\ IVO i •

Ricardo DinizDias;; -
Secrêtário(a)'GeraI •

1 de 1
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FACILImaranhAO:

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMF2ESAI ©OVEKNO 00

fácil! maranhAo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis" SiNREM

Certificamos qoe as informações abaixo constam dos documentas arquivados
nesta Junta Comerdal e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIREU

Natureza Juridica: Empresa incDvidua] de Rssponsalsilldãde Limitada (de Natureza Empresária)

F^otocolo: MAC2t016540t4

NIRE (Sede)
21600118042

CNPJ

11.690.394/0001-73

Arquivamento do Ato
Constitutivo

16/03/2010

Início de Atividade

08/03/2010

Endereço Completo
Rua 01, QUADRA 201, LOTE 05, N> 101, AÇUCENA - Balsas/liM - CEP 65600-000

'Jbjeto
RESTAURAhTTES E SIMILARES; LANCHONETES. CASAS DE OHA, DE SUCOS E SIMILARES; SERVIÇOS DE AUMEfrTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES •
BUFÊ.

Capital
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
Capital Integrallzado
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Porte

EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Titular

Nome

JOSE AMARILDO BEZERRA DE SOUZA

CPF Administrador Início do Mandato Término do Mandato

244.492.022-87 06/06«019 Indeterminado

Dados do Administrador

Nome

JOSE AMARILDO BEZERRA DE SOUZA

CPF

244.492.022-87

níclo do Mandato Término do Mandato

)6/06/2019 Indeterminado

Último Arquivamento ^ ^ ̂ (J \/J' \
Data Número ^*Ato/eventos>) >
31/03/2021 20210448229 ^ ^2237^-SALANCO

íOi?)-,, ,eííSf%

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida aütómaticamente em 29/12/2021, às^6:27:^3 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua auterfticidadeho3https^Avvioy.émpresafacll^à^gov.b^ com o código GGEBQHJJ.

■ir

(Ricardo Diniz Dias

X ^ V' J f\
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Coo^piò de

Meu Cadastro

Tempo Restante: 59:43

Nome: DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELl

N° da Inscrição: PJ/43d3

Tipo da inscrição: REGISTRO MATRIZ

Data da inscrição: 02/08/2019

Data do Vencimento:

Situação: ATIVO

Data da Situação: 02/08/2019

Dados Pessoais

CNPJ: 11.690.394/0001-73

inscrição Estaduai:

Nome Fantasia: DEGUST

Capitai Social: 1200000

Endereços/Telefones

Endereço Comerciai para Correspondência:

R RUA 01, QUADRA 201, LOTE 05 - ACUCENA

BALSAS - MA CEP 65800-000

Fones: 9998-4352 50 - Fax: -

Área de Atuação



Locais de Trabalho

Empregado: MARILUSE DA SILVA LEITE

Inscrição: 14904

Situação ATIVO

Admissão: 03/05/2019

Vínculo Empregatício: Contratado

Atribuição Técnica: 01. Responsável Técnico

Outros Contatos

E-Maíl: FOGUS.CONTABiLBLS@GMAIL.COM

Homepage:

Celular:

Outros: mariluse.l@hotmaiI.com



CERTIFICADO

1020220072700456

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2022
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPF/CNPJ

1199718798 11.690.394/0001-73

RAZÃO SOCIAL

DEGUST BUFFET E RESTAURANTE EIRELI - EPP

NUMERO DE CONTROLE

7272022297350

NOME FANTASIA

DEGUST

LOCALIZAÇÃO

RG1 QUADRA 201, LOTE 05 NM 01 .ACUCENA
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000024945

CNAE Principal e Secundários
561120100 - RESTAURANTES E SIMILARES

562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE

561120300 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES

RESTRIÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de
que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do
objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo.as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços
públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra Incêndios e pânico. O contribuinte
reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de
Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISiVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

EMUIDO EM: 19/01/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

1AQP6682B5A74B0A670QB6E7A9C61AD3
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MANÜAL BE BOAS PRÁTICAS BE MANIPULADO BE AÚMÈNTOS

Elaborado por Mariluse da Silva LeitCi

Nútricionista inscrita no CRN 6-14904

MÀRILXJSE DÁ SILVA LEIIÈ

Nutricionisía

Balsas-MA

2019
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1. lÓÈNTIFICAÇ^

1.1 Razão Social

NomBLFantâsía: Degúst Buffét è Réstaurarife Eireli

GNPJ: n.690394/0001-73

IE:12:32S633-6

Rèsponsável lèígál ; José Amàiildd Bezenã dê Sousa

Gádásíro Municipâl na Vigilância Sanitária (CMVS): 065/19

Endéreçò: LocMiza-SenaRüáOl IGl,Bairro Açuc#á,Balsãs-Ma. GEP: 65800-000,

1.2 Horário de funciónainéntò da èmpriesa

A Degust funciona de Segunda-feira a Domingo: 6:00 ás 19:00

13 Características Gerais

Degust thitá-se de; uma empresa que produz refeições 'hospitalares (desjçjum, almoço e
toché) e fornece hufíets para eventos dos maís variados tipos do público, ateridendo a.necessidade

dó cliente. Trata-sé de uma êmpresa que presta serviço do tipo, descentralízadoj onde os alimentos
são produzidos e porcionadòs conforme utu cardápio previamente; escolhido C; transportados para; o
local de consumo.

2. CONSÍDERAÇÕÈS SOBRE O MANÜAL DE BOAS ERÁTICÀS

XI Objetivo

O objetivo deste Manual é descrever os procedimentos botados na' êmpresã para atender os

requisitos relativos às Boas Práticas írícluindò aspectos de hí^ene (pessoal,^ ambiental e dos
alimentos), projetos ins^lações e õs diversos procedimentos òpéfacíónais da empresa para
ássè^irár a produção e distribuição de alimentos seguros párà o consumidor.

O presehtè manual demònsírá o cómproniétimentQ da DEGÜST em prevenir e proteger a

4
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Manual de Boas Prátii^s deManipuiação de:
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Emitítido cm:'05/2019

Elaborado por. Mariluse da Silva Leite^ Revisão: 00
Fáaína 5 dé 30

J

saúde de seiis consumidores, funcionários, preservando e interagindo com o meio ambiente.

Todos òs profissionais da êmpiOsa devem còiitiecef e cumprir ás recomendações descritas

neste Manual de Boas Práticas (MBP).

Quaisquer alterações no Manual de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos devido às

mudanças de Legislações, de Próctòsos Produtivos e/òu outros motivos pòdéra ser recomendadas por

todos os funcionários da unidade de alimentação e são coordenadas e implantadas através do

Responsável pelà empresa ou funcionário a quem ele delegar a atribuição, porém sob sua

coordenação.

2.2 Política da .Qualidade e Segurança de Produtos

Á PEGUST se. compromete em:

Garantir a produção e fornecimento dé produtps aliraentíÇips e serviçps de alimentação

seguros e de qualidade;

Promover a melhoria contínua no atendimento aos seus consumidores e nos processos de

produção e desenvolvimento de novos produtos;

Valorizar, capacitar e envolver seus funcionários e colaboradores mantendo condições de

trabalhos seguras e saudáveis e que não à^em o meio ambiente;

2.3 Referência

Este Manuál segue as lècomendaçõw das seguintes normas:

Resolução. RDGn° 275 da 21/10^002 da ANVISA;

Resolução -RDCn® 216 de 15/09/2004 da ANVIS^

2.4 Âmbito de Aplicação

Este Manual aplica-se a todos òs setores da empresa que èstejam rélacionadòs à alimentos,

desde a compra até à exposição e venda âo consumidor.

2;5 Definições
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4 Alimento: toda substancia õu mi^ura rio estado sólido, liqüido, pàsídsó bü qualquer outra

forma adequada, destmada a fpraecer ao org^ismo humano os elementos norínaís a sua

formação, maputenção e desenvolvimento.

• Alimento "in natura": todo alimento de origem vegetal ou animal para cujo consumo
imediato se exija apenas^a remoção da parte não comestível e os tratamentos indicados para

sua.perfeita higienização é conservado.

® Alimento embalado: é todo alimento que está contidG em ririia embalagem prOritá parã ser

oferecida áb'cònsuníidor.

• Alimento preparado: alíinento, pronto para consurap que foram manipulados em serviço de

alimentação e;exppstos à venda ou distribuição, embalados ou não.

» Anfi-sepsia; operação destinada á redução de microorganismos presentes na pele, por meio

de agente químico, após a lavagerii^ enxágüè e secagem dasriiãos.

® Ar condicionado: processo dè tratairieritó destínadò á manter à quàlidàde do ar interior do

espaço cóntíicíoimdó, cbritrolandó vàriáveis como témj^ratuitu umidade, velocidade, material

particulado, partículas biológicas e teor de dióxido de carborio- G02.

• Autòrldadé Sánítária: é ò servidor que tem a fun^o de -aplicar as medidas saTiítá^rifls

apropriadas, de acordo com as leis e regulamentos vigentes, na sua demarcação

territorial, com livre acesso a todos os locais sujeitos á legislação sanitária, observados os

preceitos constitucionais.

® Boas práticas: são normas e: prócediirientos técnico-sânitèrios ádòíados para garantir á

produção de alimentos seguros.

• Controle integrado de pragas: sistema que incorpora ações preventivas e corretivas

destinadas a impedir a atração, o abrigo, -acesso e/ou prpliferaçãa de vetores e pragas, urbanas

que coriipròmétam a segmança do alimento.

• Çontaminantes: substâncias de origem biológica, química ou física^ estranhas ao alimento e

nocivas à saúde humana ou que corilprométmn a suá integridade.

• Désinfecção: operação de redução, por método físico e/oü quimicò, do número de



•/ /9'/

Manual de Boas Pxátícas de Manipulação de
Alimentos

Emitítido cm: 05/2019

Elaborado por: Maríluae da Silva Leite Revisão: 00

jPásina 7 de 30

micróorgaiiismds ãnm nível que não coínpròmêta â segurãnçârdo Cimento.

• Embalagem: é o récipiênte, o pacote ou a embalagem destinadà ã garantir a conservação e

fecilitar o transporte e manuseio dos alimentos:

o Higienlzação: operação que se divide em duas etapas, limpei e desinfecção.

•  Ingrediente: é toda substância, todo aditivo alimentar, empregado, na fabricação ou

preparação de um alimento e quê permanece no produto fínal, ainda que de forma

modificada.

•  Inspeção Sanitária: é d procèdiihento técnico efetuado pela auíoridáde sanitária com o

objetivo de apurár e intervir sobre os riscos à saúde prèséntes nas etapas de produção,

mediante a avaliação de processos.

® Eimpeza: operação de remoção de terre, resíduos de alimentos, sujidadCs e/ou outras

substâncias indesejáveis.

• Lote: é. o conjunto de. produtos de um mesmo tipo, processados,pelo. mesmo fabricante ou

fraciõnador, em um espaço de tempo detérminádo, sob condições essenCialrríeriíe iguais.

• Manipnlador: qualquer indivíduo que trabalha na produção, préparaçãó, processamento,

embalagem, armazenamento, trarisitòrte, distribuição è venda dé álímérito.

® Manipulação de alimentos: transíppnação da matéria prima para obtenção e entrega ao

consumo, de alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, ená?alagem,

armazenamento„traifôporte, distribuição e exposição àvendá.

a Manual de Boíãs Frátícás: dòcümeirto que descreve as operações rèàli^das pelo

estabelecimento, incluindo nb mínimo ós feqüisitòs sanitários dós edíficios, 'à. manutenção de
higieniza^o das instalações, dos equipamentos e dos ulénsíliòs, o contròle de qualidade da

água para cònsumo humano, o controle intendo de pragas urbanas, controle da higiene e

saúde dos manipuladores e o contròle e ̂antià de qualidade do produto final.

• Matéria Prima Alimentar: tò.da substância que, em estado bruto, prectsa.sofrer tratmnento

e/ou transformação de natureza física, química ou biológica para ser utilízada como alimento.

Nutidonista i
Cmi614904



}'/ ■/ '^í /K;ifmíusfjym Alimentos
Einititido em: (tô/2019

Plabomdo por: Maríluse da Silva Leite Reyisãor 00
Pásma8de30

• Matéria sániMHo: é todo matenal inéite que não favorece a ini^ção de elemèntòs pára o
álimentò. Béye, ser líâò, não poroso, desenhado de .fortna a jíap, perníitir p fêfíigío de pragas,
terras e microrganismos e outras contaminações e, ainda, deve facilitar a limpeza e
desinfecção do mesmo,.

• Monitoramento de, qualidade do produto: coleta, avaliação e análise íaboratorial quando
for o ceSO, de produtos, com o dfajetiVó de vêrifícar sua cònfonnidade còm ó padrão sanitário
requerido e/ou com Padrão dè Identidade- e Qualidade - PIQ òü Regulamento Técnico do
Produto.

• Perigo: agente óü proprièdádè niicrobiplógica, química, e/ou física qtiê tcané o alimento não,
seguro para o consumo.

• Prõcedxmentp Pperaclonal Padronizado - POP; procedimento escrito de fôrma objetiva
que estabelece instruções seqüenciais para a reális^ção de operaçÕesiTOtineiias especifícas na
produção, armazenamento e transporte de alimentos.

® Produto alimentició! todo alimento derivado dé matéria priiná.alímèntãF Óü !de álímêntó "in
natura , obtido por processo tecnoló^co adequado, ádíciónado ou nãò de outras substâncias
penhitídás.

• Rastrêábiiidade; o processo de acompanhamento do produto na cadeia alimentar -
produção, bénefíciamento, aimazenmnento, transporte, industrialização, embalagem,
reeinbalagem, comerdalização,,utiUzaçío econsumo fínuL

• Representante legal: é a pessoa física ou jurídica.investída de poderes tevais para praticar
atos em nome de um Tesponsável díretò, fffédispostà a gerir ou a ádnííitustm seus néscios,
constituindo seu agente ou consi^atárío.

• ReSídiiòs; materiais ã serem déscàrtados, oriundos da área de produção e das demais áreas dp
'éstabèiècimentó,

• Responsável técnico: é o profissional legalmente habilitado, responsável pela implant^ão
do controle de quaíídacte e segurança do produto perante o ór^ de viglâncàt sanitária

• Restos alimentíciosi os alimentos já. distribuídos ou ofertados ao constimidor.

CW/614S04
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• Risco: estimativa da probabilidade da manifestação do perigo.

Saneaates: substâncias ou preparações destinadas à higienizãçãò, desinfecção ou
desinfestaçao domiciliar, em ambientes.coletivós e púbbcos, ém lugares de uso comum e no
tra^ento de água.

• SegaranÇã do alimento: controle adequado e gerenciamento dos perigos.

Sobra: É Ó álimentp excedente que. não foi distribuído e. foi devidámente conservado,.
mcluindo sobra de ̂ ção térmico, rèchaud, refiigeradO no caso dé alimento pronto para o
consumo.

2.6 Responsável Técnico

s-ov e a

e

Fica estabelecido pôr meio deste, que o Responsável pelo estabélecimentò da Degust
nutíiciomsta b/fanlusC: da Silva Leite, assumindo, portanto todas as responsabilidades Icgaic
õperáciònais.

Á responsável técnica é responsável pela:

* Biaboraçãp, atualização e implantado do Manual de Boas Práticas;

Él^oraçao, atualização e implantação dos Procedimentos Operacionais Padronizados -
POPs.

As onentações das visitas da assessoría realizada ficam descritas em Fichas de Relatórios de
visitas que-fícaní dispoüivOis no estabelecimento.

êumx Àii. pím. O.rmii
t  c

Assinado:

Mariluse da Silva Leite

3.
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34 Política deTreinamento

Os iimcionáriós da DEGUST recebem treinamentos periódicos sobiê bi^enè e segurança
dos alimentos. Os treinamentos sãó ministrados por uma nutricionista contratada, não sendo amesma
que elaborou este mãmiál, que aborda temas corao higiene pessoal, higiene ambiental, hi^ene de
utensílios e equipamentos, controle dè qualidade, boas práticas de fabricação, cpntaminaç^ de
alimeiítos etc.

Gs treinamentos são programados de acordo com a necessidade.

Existe üm ProcèdimOTto Operacional Padrom'2ado pára Capacitação de ftmcionárlós em

Boas Práticas- POP 9, que segue em anexo.

33 Programa de Saiãde

A Degu^ Controle: de Çaúde em todos os funcionários que manipulam alimentos,
seja nas suas funções rotineiras, eventuais ou ainda temporárias, que basicamente se resume nos
seguiiííes controles:

Realização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSQ) - tem como
objetivo rasírear, prevenir e diagnosticar precoceniente problemas de saúde rèlaciòriadòs ao trabalho,
além de consta^ doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos matiipulâdores.

Os, seguintes pontos são avaliados:

•  jornada de trabalho;

® Quantidade de trabalhadòTes;

• Facilidade sanitária como água, esgoto e vestiário;

• Facilidade de bem estar como alimentação, refeitório;

•  Serviço de Higíehe e Seguraríça;

® Facilidades médicas (ássistência médica, atendimento de emergência, material de primeiros
socorros);

-fO
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® Medicina do trabalho^

® Observações germs sobre estrutura e equipamentos;

• Resíduos industriais;

3.3 Exame Clínico- são realizados nas seguintes condições;

e Admissional

•  Periódico (uma vez por ano)

® Deínissional

® Mudança de fünçlo

p Retomo ao trabalho

• Ou sempre que se faça riOTessárip por âjgum outro motivo

3.4 Exaínes Láborâtoriais

• Hémograma

• Audiométria

• Espírometria

Os exames de coproculturà e o coí?roparasitóIogicp são realizados semestralmente para
aqueles que mampulem diretamente os alimentos pu participem diretamente da d^ibuição e oferta
de lanches e refeições,, e ànuálinénte para aqueles envolvidos exclusivamente com . atividades nas
quais os álimèhíPs èncPntram-se totalmente embalados.

Os atestados de sáúde ocupacipnal dos funcionários (ASO) .realizados .Iptólá
Umclm GIímcaMéríca sendo o médico responsável o DrMaicony Martins Costa, CRM/MA 5696.

Os ASOs ficam arquivados no estabelecimento. Os exames laboratòríais fÍGam arqüivados
lia empresa prestadOTa de serviços (SA) sendo citados apenas íio ASO com ã data que fqmm
realizados e. sç o funcionário çstá apto para o trabalho. Caso haja necessidade de apresentação desses

11
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exames a Uniclin disponibiliza para a empresa

^.S^ormas e condições básicas de saúde

Kesse;. estabelecimento, estão autorizados a írabaíbar na mampula^ò de alimentos^ os

fiinciOfláriÒS, que estão em boas condições de saúde para exercer suas funções, portanto nâo estão

autóri^dos nã manipulação âquéles que apresentam;

o Lesão, cortes, feridas ou cha^ nas mãós é/ou braços ■

• Hepatite A;

Vômitos e/ou .diarréias;

® Febre;

»  Infecções gastriníestínaís;.

®  Infecções nasp-lfaiíngeas;

® dutras doenças, infecciosas ou contagiosas.

Os funcionários que se encontram em alguma dessas situações acima, são encaminhados

para exame e tratamento médico e são leaJooados para outras: atividades que não^haja manipulação

de alimentos e sem qualquer prejuízo.

As condições restritivas ao trabalho nas áreas dé manipulação de alimentos são também

válidas à visitação é/ou peimanência de pròpríétários, gerentes, SupèrVisorés óu mésilío agentes da

vigilância sanitária e outros visitantes em geral.

Existe: um Frocêdimènto Operacional Padronizado' ,para Higièite è- saúde dos

manlpuladorés - POP 4, que segue em anexo.

4. CONTROLE DE ÂGÜA PARA CONSUMO

A águá utilizada pela Degust para os processos dè hígéne é i;àrá o pròGèsso produtivo é

A.Degust apresenta um reservatórios de água de 1000 L.

12
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Os résèrvatónos dé água devem esto de ácordó com os seguintes requisitos:

• Dimensão adequadà pará atender ã démanda, tendo pressão e Oapacidade sufíòiéntes;

• Apresentam superfície lisa e impermeável, não alterando a qualidade da á^a;

« Possuem fácil acesso para inspeção e limpeza periódica;

o  São vedados á Cóntàihináçao por insetos, pássaros e outros Vetores;'

•  São mantidos, sempre tapados e isento deiachaduras;

• Constituídos de material atòxiço, inodoro e resistente a produtos químicos.

A limpeza é realizada a cada 6 (seis) meses ou no caso de ocorrer algum incidente de

A água das toméirãs é destinadÊa ao preparo de alimentos, higienização de inãos, ambiental,

de utéüsüiõse équipaníentOs.

Há na empresa um purificador de água da marca Acquã Puta qüé faz á purificação de. toda a

água utilizada na área de alimentação. A revisão técnica do purificador é reálizadâ a cada 3 meses

pela empresa Casa dos Filtros. A higienização é realizada senãanalmente.. A trócá. dos filtros é

realizada anualníènte ou cónfonne análise da qualidade dá águà.

Gasb seja vérifícada aigüma alteração na água, a Casa dos Filtros é cOntáíádã para efetuar

ínanufenção nó purificador. O cOmpróvanté dc manutenção do elemento filtrante fica toquíyado na

pasta de documentação.

Existe um Procedimeto Operacional Padronizado para Controle da Potabilidade de Água

eHigienüração do reservatório- POP 3, coníbrme segue em anexo.

5. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS

Mo estabeieçinienío sao adotadas medidas preventivas evitar b- atração, abrigo e.

proliferação de insetos e roedores como:

•  Inspeção dos materiais vindos da área extemá ão estâbeleciníento antes de colocá-los^^ no

depósito ou área de produção (principalmente hortifiúti e caixas de papelão);

® Acopdicíonameritp de restos de pimentos e outros materiais que serão descartados em sacos

de lixos lacrados e depositados em locais específicos fora do estabelecirnento;
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« Eimiinaç^ò de í^xas (principalmente de papelão e;mãdêiia);

9 Vistoria periócüca nas áreas onde existem caixas^ estr^ps e outros móveis que possam ser

• Manütóíçãü dás áreas seinpre liínp^j sein água e restos de alimentos que são essenciais para

a proliferação de pfagas;

•  Janelas telãdas miliraetricaraente;

• Portas com molas e rodapés;

• Ausência dé objetos em desuso nas áreas de estoque eprodução.

Além disso, são realizados monitoramento e controle: químico mercai pela empresa

prestadora de serviços (2mitrol Pest, Inscrita no CNPJ 285949^50001-^5, Licença deEimcionamenfô
10892 que presta assistência técnica integral sempre que necessário.

Quando cònsmtãda a ilifestáçãí), são.adbtadas médidás-dé carater.cõrretívo/vísando Hitninnir

ou eliminar a infestação por vetores é pragas urbanas nò local, por meio de controle químico para
dèsrátiza^o através de iscàs nas áreas externas e no forro e desintétização através dè pulverização e
aplicação de gel.

A Degust cumpre as recomendações contidas np relatório técnico elaborado pela empresa
contratada.

Atualmênte não existe um Procedimento Operacional Pactoni^dp para Controle de: Pragas,
no entar^ será; elaborado P: entregue junt^ente com este Mánu^ uin PQP para çpntrple de Pragas
que deve ser implantado na empresa.

Existe; iim Procedimento Operacional Padronizado para Controle da Pragas e Vetores

Urbanos- POP 2j conforme segue em anexo.

6. ESraUTtJRA/EDIFICAÇÃO

6.1 Localização

AdaiiChònetê está localizada ém uma rua, seiidó que o ac^sSo ao públièõ é féitO pela entrada

14
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pnncíj^ (centi^), M lainã entrada exclusiva pára os fòíicioiiáriòs, onde- dá acesso aò

banheirò/vestuárió e ünmtèribeira entrada exclusiva para a éiitódá de éstacionaanénto para cairos.

A área externa é livre de focos de insalubridade, lixo, objetos ent despso, animais, pòelrà,
á^tia parada e de vètbrè| e pragas urbanas.

O acesso é direto é independente r^p Imvendo comunicado comfiábitáçlò óu outros usos.

Devido à Degiist tèr três entrais não pccire ír&isítp de pessoas inerentes á área de

é.2.í Construção civil

A Desgut tein i^pjeto e construç^ quefacilíta as operades de tnanutendo 6 higiemzação,
evitando contaminações e entrack de pragas.. Com espaço sufíeiôntç. para instalação de equipamentos,
esíocagem dC' ma^rias-prímas; embalagens, produtos acabados è outros itiateriais 'auxíliares, e
propicia adequada organiração. A contaminação cruzada é evitada através de fluXO' de operações e

As áreas de pr^preparo e' prepãfo são realizadas èm locais distiíitoâ' éntre si para òvitaa
coniaminação cruradã e adotadas todas as medidas de Ingièné è controle' de qualidade dos

6.2.2 Aréa cpnsthiída da cozinha

6Í2,2,1 Forro

A cozinha é forrada com PVC, de material liso, lavâvel, impomeáyei e de cor clara,
êonstrindp e acabado de modo a impedir acúmulo de poeira, minimiza, a cpndensa^lo, evita o

dèsenVÒlvimento de niofp e facilita a higíenízaçâo. Entre as paredes e o teto existe aberturas que
propicíe a entrada de pragas.

6.2J2.2 Ventilação

A cozinha possui um climàtizador da marca

com yaZão de 70ÕÒ, m^ CíSeis janelas que sé mctôtra
com vazão de 6400 m^/h è outro

párà véntilár tòda a área de juCdução.

15
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Em virtude da^iâusência de eoífas nos fogões, à íumaçã de alàstm pelo ámbientê:

é.2;23"Pàredes'

Construídas emalvenariaj revestimento em cerâmica — lisa, com pequenas ònduiações que
não dificultám "uma higienização adequada, lavável, impennêâvel é de cor construídas e

á^badás dé modo à impedir acumulo de poeira, minimiza a condensação, evita o desenvolvimento
de mofo e facilit a higienizaçao. Entre as paredes e o teto não existe aberturas qim propicie a entrada

6.2.2.4 íiso

pe cor clara, í^acterístíca lisa, de fácil lavagem e sanifícação. Os pisos apresentam
deçliyes para o. corredor. Os &guIos entre o piso, bases de equipamentos, paredes e tetos não são
arredondados.

6;2j.5 Ralos/canaletas

Inexistentes.

6.2.2.6 Janelas

As janelas existentes são" confeccionadas em vidro, ̂ ín téla milimétiiea páia proteção
contra pragas.

6.212.7 Portas

Todas as portas são, de: vidro temperado sêín molas de fechamèntó àutomático:

6.2.2.8 Lavatórios

Os Javatóiiós para a lavagem de uíensíHGS sãó de cuba em aço inox. O lavatório de mãos é
era. lòüçâ com torneira de acionamento manual, sem a existência ,de sabonete aníib^ericida e
toalhas de pàpèl.

6.2.2;9 Tubulações

As tubulações do encontram-se embutidas, foram realizadas em: materiat de Policloreto de

pólivinila (PVC).
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6.2.2.10 Suminaçao e instaíações elétricas

A ilumina^ é feita por luminária com lâmpadas fluorescentes com sistema de; segurança

contra êj^lõsão e quedas acidentais. Todos os cabos e. fios são protegidos por tubulação de FVC,

externos ão setor.

6.23 Almoxafífadò

6.23.1 Forró

O almòxàrifado é forrado com PVG, de material lisò, lavávei, impermeável e de cor clara,

constoiídò e acabado de modo a impedir acúmulo de poeira, mimmiza a condensação, evita o

desenvolvimento de rtíofò e facilita a bigi^aizaçãõ. Etitre as paredes e o teto não existe aberturas que

propicie a entrada de pragas.

6333 Vêntüaçáò

Possui uma janela corifeccionádá em vidro que se mostra suficiente para ventilar toda á

área.-

63.33 Paredes

Construídas em alvenaria, revestimento com tinta de lavávei,. impermeável e de cor clara,

construídas e acabadas de modo a impedir acúmulo de poeira, minimiza a condensação, evita o

desenvolvimento de mofo e facilita a higíeniízação. Entre as paredes e o teto não existe aberturas que

.propicie/a entrada^de. pragas.

633.4PÍS0

De cor çlara^ característica lisa, de fêcil lavagem :e sanífícação. tís, pisos apresentam

d^HVes para a cozinha. Õs ângulos entre ò piso, bases.de equipamentos, paredes e tetos não são
arredondados.

63.3.5 Ralos / canaletas

Inexistentes

633.6 Janelas

17
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As janelas existentes são confeccionadas em vidro, com . grades e sem tela milimétrica para
proteção contra pragas;

6;23,7 Portas

porta de vidro, temperado semimolás de fechamènto automático.

6.23.8 Lavatórios

Inexistente,

6.23;9 Tubulações

Ás tubulações encòntrãin-se embutidas, foram realizadas em matenal dè policloreto de
poUvinila (PVC)^

6.2.3.10 Tluininãçllíò e instalações elétricas

A iluiiiináçãp é feita por luminária com lãinpadás fluorescentes com sistema de segurança
contra éxplosãò e quedas' acidentais. Todos os cabos e fíps são protegidos por tubulação de PVC,
externos ap setor.

6.2.4 Üespénsá

6.2,4.1 Forro

A despensã é forrada com PVC. de material liso, lavável, impermeável e de cor clara^
construído e acabado de modo a impedir acúmulo de poeirai minimiza a condensaçãp, evita o
desenvolvimento de mofo e facilita a higiemzação. Entre as paredes e:o teto não existe aberturas que
propicie a entrada de pragas.

6.2A2 Ventilação

Possui urna janela coirfeccionada em vidro que se mostra suficiente pára yéniilar toda a
area.

6,2.43 Paredes

Construídas em alvenaria, rev^timento com tinia de layável, imp^eãyel e de cor clara,

18
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cònsímdas érmíabá^^ de modo a imíjedir acúmiilo dé pòeira, raihimüza á còndenáá^ãò, evita o

deséíivõlviihènto dé mofo e facilita a higiènj^çâto. Entre as p^éde^ e o tótb não éídsté ábèrtuias qüè
propicie a ehtràdá de ,prá|as.

6.244.4 Piso

De cor clar^; caíàcterística IÍsEj de fôcü lavágedi e sanifíc^ãò. Os pisos aprèscnt^n.
decíivés para a cozínhá .Os ângulos entre ó piso, bases de eí^ipameníos, paredes , e tetos Mo sao

6,2.4.5 l^ós / çanaletâs

6.2.4.6 Janelas

As .janelas exiáéntes s^ confeccionadas em vidro, com grades e.sem tela milimétrica para
pròte^ contra pragas.

6^,4.7 Portas

Porta de vidro temperado sem ipplas de fechamento auíomâtíco.

6.2.4i8 LavatÓrios

Inexistente

6.2.4.9. Tubulações

Às tubulações encontram-se embutidas, forsto reafedas eíh material de poiicióretó de
poMvímla (PVC).

6a;4.Í0 Huminação e instalações elétricas

A ilumina^io é feita por luminária com lâmpadas fluòrescèntes com sist^a^ de segurança
contra explosão e quedas^ acidentais; Todos õs cabos e fíòs são protegidos por tubulação de PVÇ,

èxterriòs aô'Sètor.

7. INSTAlMLÇÔE^;SIANrrÍMAS;EmS
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■A Degusíapresenta um vestiário psaia todos os tociòrtários dá unidade:

P vestiário apresentá um banheiro revestido com ázüíéjo dopísò:âo teto. G Teto é forrado^
com fero PVP, de cor clara, São providos de lixeira cotn támpá.e pedàív sáboneteira com sabonete
aníísséptico, toalheiro eOm papel toalha brático, papeleiia para acòhdícionámèntò de papel higiênico
rolo 3Õ ní; Ás pOrí2^ São de vidro.

Ps vestiários apresentam armários em quantidade suficiente. ̂ Os fimcionários sao orièritados
amante seus i^rténOes dentrò dos armátíOS;

8. SISTEMA BE ESGOTO

A lánchoriete apresenta duas caixas dé-gordura no corredor (fora da coziiihaVe uma caíjca de
èsgòtp hã parte da frente do estaijeleçimenlo-

As caixas de esgoto ê de gordura esiÉQ em ttpas çondições, são límpas uma^^vez por mês: Ós
ralos e grèlhas.sãd ligados^á rede de esgoto,

9. RESÍBÜQS

ps resíduos sap áGondicionados em sacos plásticos: próprios para íixo^ em lixeira plástica
com tampa e acionamento por pedaí de capacidade de 80 litros: A área de alimentação só posSui
lixeifás em quaripdade suficiente, para a demanda.

O estabelepímetóo possui uma; Lixeira externa com capacidade: de #00 I, tonde fiçain
aimazenados os lixos ensacados que são retiradOs da área de álímèntàçãò,. aguardando â eoléto.

A coleta é reafeada pela empresa pública que faz dó lixó dó mmnelplp diariamente.

P. lixo saí pela porta de: acesso de funcionários no fim do expédiehte, pam qiie não haja
contominação cruzada.

Í0.;EQÜIPAMENTÒ para ARMAZENAMENTO^ em TElVíPERATliaA NÃO
CONTROEABA

Na empresa èxistem uma geladeim, e um (l) .re£rigerador:horizontal para acondícionamenío
de àlímehto^produtos féfíigèrados. Para mmazenamento de alimentos/produtos congelados a
lanchonete possui dois (3) freezers horizontais» sendo tim (1) dtipló.

LdK
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o controle dè temperaturá dos mesmos é realizado por umtennQinefrQ á feer.

li. ÁREA PARA HIGIENE/GÜARISA DOS XJTENStüíOS DE PREPÁPM^ÇÃQ

A hi^'eni22ção dós utensílios de manipuiaçlEó sãó realizados na ár^,de aJimentóção e
na despens^ em prateleiras oü èàix^ plástiç^.

Á higieníza^ô dos ufeiísíüos dé mesa sao realizados n^ área de alimeníaçlo e guardados na
despétis% ém prateléíras pu caixas pl^íicás.

12; ÁREA PARAMCEPÇÂO DK MERCADOIÜAS

Hão M uma ái^a especifica, pám recebimento, dè ̂mercadorias; uma vez que o fluxo e a
quanii^de de mercadorias: da Degust são pequenos, a compa é realizada pêlo próprio dónô do
éstabèleçimento que r^iza as compras no. supermercado: lòcal e leva^ aó estabèíeciínenío. Os'
prpduíòs nunca sSp colocados diretamente no chão, há setói^ a utüização dè caixâs plásticas ou sãó
colocados sobre bancad^,

13. ÁREA PARÁ CTARDA DE BÓÍIJÕES DE GÁS

Eraste uma pea; excíusiva para armazenamento dp coberta e extemp a área de

Í4. ÃREA para HltílENKAÇÃO.DAS MÃOS

Há um ponto.de pia para higienizãçãd das mãos, dentro da área de produção.

Hão há porta pai^ e.sabonèteirã..

o estabelecimento; apresenta quantidade suficiente de equipamentos, móveis e utensílios
para o desenvolvimentô dcsuas atividades. Todos o? equipamentos s3q dg matenal sanitário, não
apresentando femigens, attiáSsainentos, inòrustaçdes ou outras felfas de revestimento.

Os equipamentos e móveis estíio dispostos de forma a feoilitar a prodtiçãò evitando ó
cruzamentò das atividades

16. EQElPAJteNTQS

iLdK
21
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o íestábelecimento apresenta òs seguintes equipamèntós:

Qtdé Equipâiiientò Lócal

I Geladeira vertical Gorinha

1 Refrigeradores horiiajntais Cozinha

1 Freezer de congelados horizontal Cozinha

1 Liqüidificador industrial Cozinha

1 Liquídifícadpr doméstico Cozinha

Fogão industrial Cozinha

I Forno industrial Cozinha

1  pBebedouro Gorihha

2  pBatedeii^ domésticas Cozinha

A
la

 manutenç^ e;calibraçãp dòs eqiupamentos não sãorealizadas, mensalmente pu quando
necessitade, são calibrados conforme irregularidade apresentada ou conforme ' indicação do
fabricante.

17. MÓVEIS

A quantidade de móveis da Degust é adequada: para o volume de refeições produzidas.
Enconíram-se em bom .estado de coiíservação, toda as bancadas aáreadé ápoio São corisfituídós de
material resistente, lavável e de Fácil limpeza, nó. entanto álgumàs bancadas possuem estrutura, dé
^madeira,. Abaixo está listada a relação de móveis:

3 Bancadas de mánipulaçaò [Cozinha

2 Pias de lavagem de utensílios Cozinha

1 Piadèmabs Cozinha

1 Armário vertical Cozinha

1 Bancada grande de apoio com armários Cozinha

3 Prateleiras com 4 compartímentos cada Almoxarifado

3 Práfeleiras com 4 compartfmentos.cada Déspensa

1 Prateleira com 9 compartímentos cada Despensa

18. UTENSÍLIOS

22
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Ò número .de;uÈensílios é compaíívõl com o VolUrrie de jproduçãò da ufiídade; Os utensílios
são mantidos em área destinada para esse fim.

19

19.1 Higiene Pessoãi

Os colaboradores s2ò orièníadòs sobre a corréta conduta de hi^éne pessoal anavés de
treinamentos que ócorreín periodicamente e sempre qüe houver necessidade^ sendo realizado pela
nutricionista KíTariluse da Silva Leite.

Os funcionários são orienfâdos e supervisionados quanto às seguintes, regras:

• Banho Diário;

• Gabèlòs protegido^

® Barbàaparadá;

• Unhas curtas, limpas, sem esmalte òu base;

• Üsb de desodorante inodoro ou suave sem utilização de perfume;

®  Sem maquiagem;

•  Seni utilizado de adornos (colàres, amuletos, pulseiras ou fitas, brincos,, relógios e anéis,
inclusive alianças);

Támbân são orientados quanto ás seguintes proibições dumnte a manipulação dos
alimentos:

• Falar, cantar, assobiar, tossir; cuspir, fumar;

• M^car gonia, palito, íosforo ou similares, chupar balas, Comei;

• Experimentar alimeníps com as mãos;

• Tocarocorpo;

® Assoar o nariz, colocar o dedo no nariz ou ouvido, mexer no; cabelo ou pentear-se;

® Enxugar o suor còm âs mãos, paiibs ou qualquer peça dé vestimente;

• Manipular dinheiro;
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e Tocar maçanetas com as mãos sujas;

® Tazer uso de utensílios e equipamentos sujos;

® Trabalhar diretamente com alimento, quando apresentar problemas de saúde, por exemplo,
ferimentos e/ou infecto na pele ou se estiver resfiiado ou com gastròentèiitès;

• Gírcular sem uniforme nas áreas de serviço.

19.2 Política em relação a adornos:

E expressamente proibida a utilização de adornos tais cOmò; pulseirâ, relógio, coíár,
correntes, amuletos, brincos, anéis, aliança, piercíng, entre outros que possam apresentar risco de
contaminaçlo e/ou;incidència nos produtos em preparo e prontos para consiímõ.

19.3 Higiene das Mãos

Gs funcionários :são orientados e supervisionados, a íhgièmzar as mãos sempre que:

• Che^ ao trabalho;

o Antes e após mãhipulàr alimentos;

• Utilizar os sanitários;

o  Tossir, espirrar Otí assbar o liaríz^

o Usar êsfregôés, panós ou materiais de limpeza;

® Flanar,

® Recolher o lixo e outros resíduos;

® Tocar em Zacarias, caixas, gaitafás e sapatos;

• Tocar emalimentos nao higienizados ou crus;

• Pegar em dinheiro;

o Houver interrupção do serviço;

•  Ihiciàr um novo séívíço;

o Tócar em utensílios higienizados;

• Colocar luvas;

• E sempre qué-sè fizer necessário.

Não existe xim ProcetUmento Operacional Padronizado específico para a técnica de
higiems^^ das mãos, no entanto será elaborado e entregue junto com este manual um POP
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èspecífíòò para hi^enização de mãos.

't9A Vmíormizaçãò

Todos os fiiiicipnários da produção recebem uniforme composto por camiseta, calça, jaieco
branco e sapato cona (Mitificado de aprovação, tpdqs de (X)r clara, focílitandp á visualização das
sujidades.

Xodos os ipneíonários apresentam-se para o írabalbo com uniforme completo. Os

motoristas recebem camiseta de cor vermelha e sapato com certifíc^o de aprpvaçãpi,

19.5 Equipamentos de Proteção Individuais

Todos os funcionários da DEGUST recebem todos os ÉPIs (Equipamento de Proteção
individual) indicados paravas funções exeiuidns.

Os seguíntes;EÍPI's são entre^es aos íuncionáriòs:

• Botas óü sapatos para cada funcionário;

• Avental plástico para cada funcionáno para ser utilizado quàndò èxercerém atividade com ágtia
(cómo lavar lòuf^ fazer faxina etc);

• Luvas térmicas parà manipular panelas, cubás e ãssadòiras qúèhtes;

p LuVàs dê-borrachã pára cólétá de s^òS de lixo é-mànipiiia^ò de produtos de limjMira.

« Luva de malha de açb pma corte de camês

• Máscaras

Esta disponível na empresa o PPRA ̂  DEGUST, contendo todas as informações detalhadas

referentes aos procedimento para garantir á presérváçãp dá, saúde ê integridade física dos
trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação, inonitorainentO;e controle dPs

riscos ambientais e?dstèntês ou que venham atexistif no ambiéiíte de trabalho.

Í9.6 Visitantes

Pessoas estranhas á equipe dé funcionários das áreas de produção mclusívé, aquelas qiie, no
exercício <te suas funções, liêcessitem supervisionar oü físcálizar os prpcédimeritbs> de boto práticas
adotadas, oú èxecuter mánütençaò e instalação dé equipàméntos, devem estar devidamente

25
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paramentadas com toucá pam proteger os cabelos e, se néces-^o, bota? ou proteíotes paia os pés,
além de estarem informadas das noçSes mínimas de bo^ práticas.

Os visitantes sô.são autorizados a entrar na cozinha^paiamentados com iede ou gorro pará
proteger os cabelós, devendo seguir os mesmos requisitos de higiene detèiminádos para os
mampnladpres de alimentos. São orientados a não tocar nos alimentos, equipâméntos. utensílios oU
qualquer outro material interno do estabelecimento. Durante a visita iiâb põdem cómer, fiimar e
mascar chiclete.

Visitantes que apresentam ferimentos eiqjostos òü qualquer outrò quadro clínico que

representa risco de contaminação r^ entram na área de mahipülaçãó dós alimentos.

20. HIGIENE AMBIENTAL, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

20.1 Higiene Ámbiental

A higiene é realizada pelos funcionários da lanchonete que periodicamente recebem
treinamentos para que minimize o risco de. còntaminação de-alimentos e supervisionado pela
responsávej do estabelecimento.

Não há planilha dé controle dé higiéhizàção.

A.Higíene ambiental b realizada por funcionários, espí^ífícos em cada setor. Na cozinha a
bmpeza é realizada ao final do expédienfè pelos fimcionános resRonsáveis (ajudantes de cozinha).

A limpeza geral dOs outros séfòfes (salão, sanitários, corredores, estoques e copa) é feita
pelos çropfios fimcionários da cozinha, np fim do expediente, sendo estas, as últimas atividadés
realizadas por eles, para que não haja contaminação cruzada,^ É realizada sempre no fim do
expediente, sendò os banheiros a última área a ser higienízada. Os materiais de limpeza (rodos,
VÊÈsoui^, ̂ponjás, etc, são exclusivas p^a essa área.

20.2 Eí^êne dos Eqiilpamentos eMóveis

Existe um Prpc^imento Operacional Padronizado para Higíenizaçào de Instalações,
Equipamentos, Móveis e Utensílios - POP1, conforme ségue em anexo.

20.3 Higiene dos Utensílios

Nutricionista 26
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Os utensílios utilizados são hi^enizadòs manualmènte;

Pâi^ãlâvagéin dè útensüios é útüízadò detergènteiíÊilüroèeSpònjá, nãõ é^^rmiíido usò dé
oufros produtos è de palíía de aço. à lavagem de p;^elãs, formas e outros utensílios que
apresentem íncrustãções utiliza-se. lim produto específico para essa finalidade-jühtâmehtò com o

àüxílip dè'esponja dé fibra sintética.

21.REGEBIMEOTP

O recebimento de alimentos,, embalagens e descartáveis é realizado no hall de entrada que é
uma protegida de cfiuva, sol e poeim com a presença, de resíduos © materiais inserviveis. Q local
é organi^do de forma agarantir a segurança dos produtos.

Os.alimentpSj as, embalagens para alimentos e os.desçartáyeis-após a sua chegadb.^o postos
em cima das bancac|as,;aíé o rnomento do sou annazen^ento.

Qs produtos permanecem n^ta área ^enas o tempo necessário para realização das
atividades rel^íonac^ {K>m a avaliação e-conferência daS mercadorias^ devendo ser encaminhados,
imediatamente a;seguir, para as áreas destinadas ao armazenamento.-

Hão há necessidade de procedimento de. reixbimentó, lima vez que a mércãdòriá é
comprada, e selecionada diretamente do süpermercadpj pelò donõ dò é^bélecímentò, não há

Hão é pònnitida a presença de caixas de papelão e mádéim nás^àf dâ,UAN.

22, ARMAZENAMENTO

Os alimentos-são armazenados de acordo com sua necessidade (seco ou fiio — tenmeratura
cóhtrõladá) e séiguindo a seguinte Ordem: réjSigéradps, congelados e sçcòs.

O funcionário áo guaifdar a mercadoria deve segui^ o procedimento 'IMnieirp quo Vence,
Pnriíèiro (pie Sai (RyPS), ou seja, quando chegm uma mercadoria: nova, o fimcionário deve verificar
se tem ò mesmo pròduto.eih e^que, câmara ou.geladeira, verificar a validade^o que está guarclado

e dò prpduto tipvo e guardai o que vence primeiro na frente (ou antes) e o que.vence depois atrás. O
mesmo procedimento deve ser respeitado para os hortífrútis, guardando aqueles qüè não possíiem
validade pelò método Primeiro que Entr^ Primeiro, que sai.

CRN6r49!5^
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Os alimentos secos sao armazenados nó estOqüé.

Produtos de Higiene 6 limpeza sSô armazenados ém üma èstánte forâ da área deprodução.

O armazenamento sob temperatura controlada é dividido em geladeira e fieezers
honzontais. Õs alimentos sSO divididos nèssès equipainentos de acordo com suas categorias.

Qs equipameritòs possuem monitoramento de, temperatura realizado por um termômetro à
laser..

As áreas são imàntídas limpas e organizadas buscando sempre garantir proteção contra
contairiínàntes.

Os produtos vencidos ou impróprios sáo retirados e descartados imediatamêntè.

23i ARMAZENAMENTO PÒS MAOTPULAÇAO

Todos os alimentos retirados da embalagem original, manipulados, pré. preparados e/õu
prontos mantidos em armazenamentp. são etiquetados com etiqueta de idéntificaçãò, constando
Nome do produto, data de manipulação e data de validade.

Aqueles retirados da embalagem originai são armazenados em bútrbs recipientes e
identificãdõs com etiqueta de identifícação. contando Nome dò prodiíto, datà de mániRulaçâo e data
de Validade.

Os produtos congelados como carnes e o fiango quando necessário são imediatamente
annazenados nos freezers. porém devido, a alta rotatiVidàdç normalmente s'ãb imediatamente
m^pulados;

Ejdste um Procedimento Operaciónal Padronizado para Seleção dq matérias-primas,
ingredientes e embalagens - POP 8, conforme segue em anexo,

24. PRÉ-PRÉPARO / PRODUÇÃO / DISTRIBUIÇÃO

24.1 Cozinha

Na cozinha ocoite todo o processo de higiemzação, corte (porcionámento), cocção e
tnòüíagèm das mánhitas ou cubas.

Silva» 28
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Esse processos ocorrem em áreas esjjecificas para cada tipo de alimento divididas em
banidas da seguinte forma:

Bancada de comes; onde ocorre o corte/porcionamènfo das carnes. Os fencionários são
orientados a higienizar a bancada quando.müdáf. de tipo dè carne (súina, bovina, aves e peixes).

Bancada de hortiôúti/marmitas: otldê ocoire o corte/porcionamento dè legumes/verduras e a
montagem de, marmitas Òs funcionários são orientados a higienizar a bancada quando mudar de
atividade.

24.2 Higiene de Horíifrutis

A higfenização^ dos legumes e verduras ocorre: somente com água corrente^ nãò sendo
utilizada nenhuma solução s^tizante.

Não há uma,pia exclusiva para-esta finalidade, porém os funcionários são orientados a
realizar somente está atividade e realizar a hígienização prévia da piá.

Existe um Procedimento Operacional Padrom*zado pára Hígienização dé frutas^ verudas e
legumes — POP 6, conforme segue em aiiexo.

243 Porcionamento de refeições

Os alimentos, são porpionados e armazenados de acordo cóm o local que será servido.

Para o porcionamento das marmitas dos pacientes ha um utetBÍlio especifico para o
porcionamento do arroz, uma concha para pórciohàmènto do feijãò qué é angavnnadn em um
cqpinho de 50 ml, a carne, salada é macarrão são pofciònados visualmente :e armazenados em
marnuta de isopor sem divisória e com marmitas com divisória.

Para os estabelecimentos que há cohtráto são porcipn^dps em cubas ou panelas de- inox
conforme solicitação de cada estabelecimento.

Para eventos que. contratam buffeí os produtos são apnazenados e transportados em Cubas
de mox, isopor e panelas, expostos em rechoud's e recipientes de:vidrQ.

24.4 Transporte

Mírtnc/onisía
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Os automóveis que realizam o transporte dos aliinentos piep^os .slp. fechados, possuem
bigienização.. Possuem divisórias éritfè-a cabine do motorista e o local de

armazenamento dos alimentos. Não possuem nenhum sistemá de contrple de temperatura, no entanto
o percurso ê curto e rápido, dimmuindo assim o risco de alteração nas caracferisticas e, qualidade dós
alimentos.

Paia as inarmitás possuèín cáii^ de isopor apropriadas
èxftavasamento dos alimentos^

para seu transporte sem que haja

é)rtravasamenío e

'v y

As cubas/panelas quando trânspòrtàdas possuem temp% que impede o i
confâminação dos alimêntos.

25. CONTROLE DE VAtIDADES

A validade dos produtos é controlada pelos funcionários ̂ ue utili^ ás mercádorias que no
momento do armazenamento organiza os produtos de forma á serem utilizados, primeiramente os
çom avalidadeiriais cinta.

Õs produtos marnpulados. de pré-preparo ou. que está pronto é nãô foi distribuído e se
encontra nas árCãs de produção ou geladeiras e freezeis não são ideritifícados com etiqueta contendo
nome.do proddtò. fabricà^ão e validade.

Os produtos industrializados após abertos, manipulados, ou transferidos para outro
P°®®"®™."'™*'í'bação por etiqueta infoimaiido nome do produto, dáfa de

itíánipüJaçãò é data de validade para .utilização.

Nutríckimsfá
CÍVÜS14SÚ4 30
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FOP1 -Higieülzaçâo de Instalações, Equipamentos, Mõvefe e:lJtensílios.

1. 'Objetivo

Estabelecer os pròcèdimentos a higíenização das instalações, èquipamèntos, móveis e

utensílios para garantir a segurança e a qualidade do produto seni que interfira propriedades dos

alimentos, bém como garantir alimentos seguros.

2. Referências

« RDCn® 275 de 21/10/02.

6 RÔC n® 216 de 15/09/04

'3. Campo de aplicação

Este procedimento aplica-se a todas as in^alações, equip^entos e móveis düDEGUST.

4. Definições

o Contaminação: presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, química

ou física, considerados nocivos ou não para a saúde hurnana:

• Higienização: procedimento de limpeza e sanífícaçãõ.

® Eiinpeza; reráoçãõ de SüjiÜàdes (terra, restos de alimentos, pó oú outras materiais

indesejáveis) dé uma superfície.

® Desinfecção (SanlfiÇação); é a redução, atjavés. de agentes químicos ou métodos físicos

adequados, do numero de inicroorganismos no. prédio, instalações, maquinários e utensíIios, a
um nível que impeça a contaminação do alimento que se elabora,

o Ântissêptico: produto de natureza química utilizado pára ièduzír a cár^ microbianã a níveis

aceitáveis e éliminár os microrganismOs páfogênícos.

® Ghecklist: lista dé verificação contendo os requisitos que devem sér aóaUsádòs na auditoria.

Tem como objetivo padronizar a auditoria.

® Não conformidade: não atendimento de um requisito especifícado.

5. Responsabilidades

Todos os fuhcioitóriós da empresa estão envolvidos nos processos de higíenização. Suas

funções estão descritas nó procedimento a seguir:
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6. í)escrição

'A- Degüst possuí programa de higienissação para. insíalaç.ões, equipamentos, móveis e

utensílios, contemplando informações sobre" a superfície a. ser higienizada,. procedimento

operacional, fiequênciáj ação corretiva e responsável de acordo com os procedimentos a.seguir

6.1 PORTAS PÉ VlPm JANELAS E TETO

Rêspúnsável: Cozinheiros e Auxiliar de Cozinha sempre após a manipulação. (Recepção, cozinha,

despensa, álmoxarífedo, corredor, banheiro^ lièsta Ordem respectivamente)

Freqúênciá; Diário - Cozinha e receptor após o almóçò e ho fim do éxpèdiente /Demais áreas: no

fim do expediente.

Produtos e Material^: água, dètèirgeníe neutro (1:5), cloro ativo (água sàiUtária) esponja, bàidê,

rpdó, vassoura.

EPI's necessários: avental plástico, botàs e luvas dè borracha, óculos.

ProGedimento

• Encher o balde com 5Jitros de água e colocar 1 litro de detergente neutro puro.

o Mergulhar a esponja na solução e esfregar a porta dos dois lados e maçaneta;

• Bnxáguár

• Diluir o hipocloríto de sódio/água sanitária na proporção de 1 colher de sopa para cada 1 litro

de água.

• Deixar a^r por 15 minutos

® Enxaguar

o Deixar secarnaíurálmeníe

© Puxar a água que; espaíhou/respingou no chão em direçlo ao ralp mais próximo;

• Deixa secarnaturaírnente

Ação córrètiva: Repetir ò procedimento

6,2 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
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: Còizirihéirós: e Aiudliar de Cozinha sempre apôis a manipujaçâp. ífRécepçãò, cozinha,

, almoxari^ó,:Còitedor, bánhêiròi nèstá ordem respectivamente)

Frequênciâ: Diário—Cozinha e recepção: após o almoço, e no fim dò expediente / Deinms ái^s: no

fira do expediente.

Proilutós e Materiais: águá^ detergente neutro (1:5), clorO ativo (água sanitária) esponja, balde,

rpdOi. vassoura,

Êrt'S necessários: aventy plástico, botasoluvas de bbrràchá;.

Frocedimento.

• Encher o balde;Com;5 litros doáguá e coloçâr 1 litro de detergénte.neüífo pürò.

♦ Mergulhar á esponja na solu^ e esfregar os móveis, tanto na parte superior (diária), quanto

e Ehxaguar

• Diluir o hipoclorito de sódio/água sanít^a na propor^ dé 1 colher dé sopá paracadá 1 litro

deágua.

• Déíxàr agir por 15 minutos

« Eijxaguar

o Deixar secar naturalmente

® Ptixàr a a^á que espalhou/respingou no chão em direção ao rálo.mais-próxiiho;

» Dêixa secar nátuiatóiênté;

Áçâo corretiva: Repetir ó procedimento

OBS: Os equipãinerítps elétricos dèvéin ser desligues antes da higiénizaçãò/saiiitização. Para a

sanitizaçãò deve-se utilizar o lupoclòrito de sódio/água sámfárià-diluíd^^ nó borriàdor erborrifar nos

mesmos;

6.3ÚTENSÍLÍOS

Responsável: Cozinheiros e Auxiliar de Cozinhã sempre após a manipulação. (Recepção, còrinha,

íiespens^- almoxarifàdo, corredor, banheiro, nesta ordem respectivamente)
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Freqüência; Diário - tí̂ zinha e recepção: apps o almoço e no íim dp exp.e^èntè /Demais áreas: íio

fíín do expediente.

Produtos e Matenãis; água, detergente neutro (puro), cloro ativo (água sanitária) esponja e fibra

sintética (quando necessário).

EPrs tíécèssários: áven^ plástico, botas e luvas de bonaéhà.

PrOcedimènto

• Colocar detergente neutro na esponja, esfiegár os utensílios iim a um.

• Enxaguar

• Diluir O hipoclorito dé. sódio/ágüa sanitária na proporção de. Í colher de sopa para cada 1 litro

dèágua

® Colôcâr os lítehsiliós dé mòlhò ná solução diluídá,

» Deixar agir por 15 minutos

® Emcagüar

• Deixar secar náturalmehté

-Açãq corretiva: Repetir p procedimento

6.4 BRANOüEAMENTO DE TÁBÜAS DE POLIETILRNO

Bespons^vei: Cozinheiros é Auxiliar de Gózihha sémpré após a maniptilação: (Recepção, cozinha,
^  -j déspensâ, âímoxarifado, Poitedpr, banheiro, nesta ordem respeçtivàinentê)

Freqüência: Díánp (somente hp fim dó expediente)

Produtos e IViateriais: água, detergente neiitro ,(1:5), cloro átivò (água sáhitáriá) ésjfwnja e
bpnifador.

EPÍ's necessários: avental plástico, botas e juyas de borracha;.

Procedimento

• Golóear detergente neutro na esponja, esfiiegar ós utensílios um à umí

• Enxaguar

Borrifar hipoclorito de sóítío/ água sanitária pura na tâbu^

.aasag}^'
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^ Ddixar a^rpor.áté ó inicio dõ expediente no dia seguinte

o Eroaguar

o Deixar secar naturalmente

Ação corretiva: Repetir o procedimento

6.5 PORTAS DÈ VIDRO E TETO

Responsável: Cozinheiros e Auxiliar de Cozinha sempre após a manipulação. (Recepção, cozinha,

despensa, alrnoxarlfado^ corredor, banheiro, nesta ordem respectivamente)

Freqüência: Portas- (Diário) e Teto (Mensal) — Cozinha e, recepção: após o almoço e no fím do

expediente / Demais áreas: no fím do expediente.

Produtos e Materiais: água, detergente neutro (1:5), cloro ativo (á^a sanitária) esponja, balde,

vassoura.

EPrs necessários: avental plástico, botas e luvas de borracha, óculos.

Pròcèdimento

® Encher o balde com 5 litros de â^ia e colocar 1 litro de détérgente neutro puro.

® Mergulhar a esponja na solução e esfregar a porta dos dois lados e maçaneta;

a Enxaguar

o Diluir o hipocibriío de sôdío/á^a sanitária na proporção de 1 colher de sopa páirá cada 1 litro

de água

• Deixar agir porT 5 minutos

®  J^ixaguar

• Deixar secarnatutàímente

• Puxar a água que espalhou/respmgpu no chão era direção ao ralo mais próximo;

• Deixa secar naturâlmeate

Ação corretiva: Repetir o procedimento

6.6 PISO, RODAPÉ E RALO

Responsável: Cozinheiros e Auxiliar dé Cozinha sempre apôs a mãnipulãção. (RecepçãOi cozinha^

despehsa, almoxárifedó, corredor, banheiro, nesta ordein respeòtivàmenté)
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Freq|uêiicía; Diário — Cozinha e recepçtò:. após o almoço, e np fím do expediéntó /Demais árèiaS: nó
fira do expediente.

Produtos e Mâteriais: água, detergente neutro (1:5), cloro ^tivo (água saniMá) esponja, balde,
vassoura.

EPFs necessários: avental plástico, botas: eduvas de borracha.

ProcèdisTeUto

• Ehchèr o balde com 5 litros dê á^à è còlbcar 1 litro dè dêtêrgente neutro puro,
•  Jogar aos pouco np pi sp.
• Esfi^egar o piso eros rodapés com vassoura.
® Puxar ò excesso com o ròdb.

6 BiUráguar

• Diluir o lupocloríto de sódio/águp sanitária na proporão de.l colher de sppa-ífâra cada 1 litro
de água

e. Jogar a sedução sobre o piso
• Deixar a^r por ISrninutõs

» Deixar secar nàtmalraente

Ação corretiva: Kepetb o procêdimeiitO

6;7 PAREDES

Responsável: Gozmheirbs e Aiualíar dê Cozinha sempre após a inámpulaçãó: (Recepção, cozinha,
despehsa, ahhòxáriÊtdó, corrèdòr, banheiro, nesta òrdèm fespéctívamente)

Fréqueiicla: SEMANAL.-r- Cozínha e recepção: ápós o àlrnoço e hoiim db expediente / Demais
áreas: no fím do expediéhtê.

Produtos e-Materiais: ágiía,, dètergènte nèutro (1:5),. clòrp átivò (agüá sánitâriá) esponja, bálde,^
vassoxüa,

EPI's necessários: avental plásíico,.bptas e luvas de borracha.

Procedimento
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^ Ehçhér o balde c^m 5 litros de água. e colocar 1 litro de âetergente;neutro puro.
®  Jogair aos poucõi na parede, òu emergir a vassdüra/ espotyáná solução.
® Esfregár a parede^

» Enxaguar

e Diluir o hipoclorito de sódio/água sanitária ná proporção de 1 colher de sopa para cada 1 litro
de água.

® Borrifar a sòlüçp por foda a parede

• Deixar agir por . 15 rninutos

• Enxaguar

• Deixar secar-nàturalmenté

® Realizar procedirpento de lirnpeza diária do piso,

Açâp cprrefiva: Repetir o procedimento

6;8:PRATELEmAS

Responsável: Cozinheiros e Atixiliar de Cozinha sempre após a-manipulação: (Recepção, cozinha,
despensa, alrnoxarijfedo, corredor, banheiro, nesta ordem respectivamente)

^tequência: Semanal - Almoxarifado e Despensa: após O almoço e nó rim dò expediente / Demais
áreas: no fím do expediente.

Produtos e Materiais: água,- detergente neutro (1:5), cloro ativo (água samtária) esponja^ balde,
' > rodo, vassourã

EPI s necessários: avental plásticò, botas e luvas de bòrràchã

Procedimento

» Retírar todos os máhtimentos alimentícios ou utensílios.

'• Encher o balde com 5 liíros deágua e colocar 1 Htro.de detôrgente neutro pürd.
® Ümedeçer a esponja na soluçãò e esfregar as piàteleirás

> Enxaguar

• Diluir o hipoclorito de sódio/água samtána na proporção de -I colher de sopa para cada 1 litro
de água,

o Borrifar a solução pôr todas as superfíòiès.

"IgRh^'
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«  I)eíx^ agir por 35 minutos

• Enxaguar

®- Deixar secar naíürálménte

• Realiz^ procedimento dè Iimpe2;a diária.do piso.

Âçâp còrfètiva: Repetir o procedimento

6.9 GELADEIRA E FREEZERS

Responsável. Cozinheiros e Auxiliar de Cozinha sempre após a: manipulação. (Recepção, cozinhíi,,
despensa, aÍmox^tE^p,.corredor, banheiro, nesta ordem respectivamente)

Freqüência: Semanal - após o almoço ou fim do expediente

Produtos, e l^teriais: ;água, detergente neutro (1:5), cloro ativo (água samtána) êspoq baldei

vassoura

EPI's:necessários: avental plástico^ botas éduvaS dehoifàch^.

Procedimento

■«> Dèsli^ecòiocarpàrá descongelar
• Encher o balde, còna 5 litros.de água e colocar I litro de detergente neutro puro.
o Mergulhar ^ esponja na solução e esfregar as gèladeirás e freézer. (Todas as pê^ e

prateleiras dã^ladeira devem ser retífadas è lavadas sépàrádafrientê)

® Diluir ó.Mpoçlóritp de sptho/águasamt^naprppor^^^ 1 colhexde^sopapara cadaMitro
de.água

• Bórrifar por toda a geladeira (é suas peças) e frêèzers
•  iDeixar agir por 15 minutos

• Deixar secar naturalmente.

o Puxar a água:qüe espalhòu/respingou no chão em direto áo rdó mais prójdmòi
• Deixa sècai* naturalmente

Ação corretiva: Repetir o procedimento

"ISiS*
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DBS: Qs equipamentos elétricos devem ser desligados antes da hi^eniza^p/sahiti^ãõ. Para a

sànitizáção deve-se utilizar o hippciorito de sódio/ágoa s^tária. diluída no borrífòdor e borrifer nos

iriesmos.

6^0 LIXEIRAS

Rèspònsável: Gõzinhéiros e AuxiUar de Cozinha sempre após a manipulação, (Recepção, cozinlia,

dèisperisa,;a]mòxali&do, corredor, baríheíro, nesta ordein, respectivamentè)

Freqüência: Quinzénal - Alraoxarifadõ e Despensa* apôs o almoço e no fim,do expedientê / I)emms

áreas: rio íiin do expediente;

Produtos e Materiais: água, dèíergente nèútro (1:5), cloroativo(água.sam^a) esponja, balde.

EPrsnecessáriòs: aveiitâl plástico, bòtes e luvas de borracha.

'Procédimeiitò

« Retirar o líxo ensacado e ámarta-lo.

o Colocar o lixQ; na; lixeira externa

® Enchef.ò balde corn 5 litros de água e coldcar 1 litro.de:détergente neutro puro.

® Ümédeçer á esponja riá solução e ésíregár as lixeiras

♦ Énxaguar

® fíilüir o hipoclotíto de sódío/àgua sanitária na propor^ de Icolijer de sopa pecada lliíro
dèâgua.

®  Btoirifar a solução rias lixeiras.

• peixaragirpor Í5 minutos

® Énxaguar

o Péixar:èecári^turalrrièrite

« Reali^r proçèdiniento de limpeza diária do piso.

Ação corretiva: Repetir o procedimento

OBS: Este procedimento deve ser realizado np corredor, em nênhimiá hipótese déiítrQ da cozinha è

às esponjas utilizadas nesse proçedímenío cfevem ser de uso exclpsívo pma esse próçedimento.

N^490^
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6.11 SANÍTÁMOS

Responsável: Cozinheiros e Auxiliar de Co^nha semprerapós a manipulaçãp. (Recepção, cozinha,

despensa, almoxarifadp, corredor, banheiro, nesta ordem respectivamente)

Freqüência: Diário: no fím do expediente:

Produtos e Materiais: água,, detergente neutro (1:5), cloro ativo; (água sanitária) esponja,, balde,

vassoura e rodo.

EPrs necessários: avental plástico, botas e luvas de borracha.

Pròcedimènío

õ Retirar o lixo eimcádò é ámarra-Io.

» Còloc^ o, lixo na lixeira externa

® Encher o. balde pom 5 litros de água e colocar í litro de detergente; neiitro pmp-

« Umedecer ã esponja na solução e es&egar inicialmentè â saboneíeira e porta papel (quando
neoessário),-eiii ̂ guída a pia de mãos, porta, pàredês, rodapés e por último o Vaso sanitário

(iniciar pôlo bòtãoi caixa acoplada de água, assetítò, parte ejdema dó vaso è por último a

parte interna)

® Enxaguar

•. Diluir o hipocloríío de sôdio/água sanitária na proporção de 1- colher de sopa para cada 1 litro

deáguá.

© Bòrrifar a sòlução.pór todo o vaso Sanitário.

• Deixar agir por 15 minutos

• Enxaguar

© Deixar secar naturalmente

0 Realizar procedimento de limpeza diária do piso.

Ação correliva: Repetir o procedimento

QBS. as .esponjas, rodo e vassoura utilizados nesse procedimento deyeni ser de usp exclusivo para
esse procedimento.
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PRODUTO MARCA PRINCÍPIO ATiyO DILUIÇÃO

Detergentemeutro YYY Linear Alquil Benzeno

Sulfonato déSódío

1 parte de detergente

puro para cada 5 litros de

%ua (1:5)

Hipoclorito de

Sódio/Á^

: Sanitária

XXX Hipoclorito de sódio ou

Clqrò Ativo

1  colher de soj^ para

cádaT litro de água

.A Hèfia Técnica dó produto enc»ntra-se na pas^ de documentado de qualídade.

7. Monitoramento

Q monitoramento; é- realizado diariamente pelo. chefe de cada setor e semanaimente pela
nutricionista através de Çhecklist de Higiem^ção .(^n^xo).

os equíp^entos, móveis e utensílios, exceto aqueles com periodicidade diária de

higíemzação detenmnadà, são: preenchidas planiliras de çontroíe que.fíçam na entrada.de cada setor,
pelos fímcionários responsáveis pela execução da atividade.

8. AçSes corretivas

Caso sejam notadas falhas nos processos de higieiimçãOí dêve-se repetir o processo de
limpeza ehígienização e/ou estabelecer nóvO írèihàmérito desse POP.,

9. VerÉRcaçãó

Â venfícaçãò é realizada settfânãlmèrite pelo Responsável Técnico,, átfa\^s de visita nos
sétòres paia ch^ar se òs procedimentos éstão sendo efetivos, bèrn, como a conferência do Çhecklist

feátò pela ni^cionista e das planilhas preenchidas pelos funcionários.
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1. Objetívip

Estabelecer os procetoentos -para ̂ segurar o. co.nti}oIe integrado de. pragas^ prevenindo a
contaminação de matéria pijima e produtos acabados, garantindo a qualidade e a :segurança dos
alimentos.

2. Documentos de referência

« Resolução RDC18, de 29/02/2000

» Resolução RDC ri" 275, ae21/10/2002 - ANVISA. Âmbitorfederal.

e Resolução RDC n" 216, de 15/07/2004 - MS. Âmbito;

3. Campo de aplicação

Eátè procedimento àpliòa-^se em todas as áréàs da Degust

4. Definições

• Praga: todo agenté animal ou vegetal qüépòssà ocasionar danos maíeríàis óu contaminações
còin riscos a saúde, segurança e ̂alidàdé.

•  Iscas: objetos em que são colocados produtos específicos para atraírem tesetos e outros
miímais.

• Monitorizaçáo: inspeção dè indícios de focos, registro de ooorrências, análise da eficiência
do programa e implementação de ações preventivas e corretivas.

® Controle integrado: seleção de métodos de controle e desenvolvimento de critérios que
garantem resultados, favorâveis sob o ponto de vista higiênico, ecológico e econômico.

5^ Responsabilidades

ÉJíecução: Gontrol Pèst

Monitoramento: Gerente e Colaboradores

Verificação: Nutricionista

Reparo.esírutural:_téçnico da manutenção (contratado quando-necessário)

><#■
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^esença ou vestígios de qualquer praga, devem ná planilha de registros e acionar a empresa de

controle de prãgás.

A verificaç^ é feita pela nutricionista, que acompanha as ocorrências através da planilha,

monitóramentp das áreas da UAN e checa os relatórios e documenteçõ^ (k execnção dos serviços da

empresa contratada.

6: Descrição

Pára impedir õ ácêssó è ̂ rigò de pragas existem bárrêiràs físicas çomo portas rentes áó piso e
inólá de fêchaménto aiHomáticOi telas nulimétrícas nas janélas e outras ábértuias è Ós idòs sãO'

^ohàdòs. Os funcioiiMôs foram treinados para que inantàihâ pórtâs, janelas e ratos sempre

O controle químico também é réalizado mensalmente.

Gonírole dê

ptagas

Como?

Consiste em inspeção mensal da

estrutura Ssfea e ambiental dos

arredor^ pFmdmos a lanchonete.

Observação do consumo de iscas,

(baratas/iroedores) e/ou

inrtalaçãp de novas iscas e

obsêivàçãó vjsüaJ da presença de

pragas. y^Iíòação de produto

químico em forma de gel e troca

das iscas para loedores.

Quando? Qiiéin?

Mensal Contiol Pêst

Ação corretiva

Caso, haja a presetiçã

de alguma praga,

entrar em contato com

a empresa r^ppnsável

pela dedetiração e

soHcitar visita técnica.
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dos 'setóreSs obsenandó sè há

sujidadès aòümüladas óu se estãb

deixando alimentos expostos.

Verifíp^ão dás caixas de

gordura e solicitação de hmpeza

quando necessário. Treinamento

de fimcionMos quanto à esses

procedimentos.

Diário

Observação das condições de

telas, ralòSy portas c higiene das

áreasi.

Diário

Nutricionista

Gerentes

Caso haja não

conformidade com a

higíem^çâo do Ipcd

ou folha em ãlgum

procedimento,

sòlicífâr aos

còlábóràdofes à^o

corretiva imediata.

Caso haja á préseriça

de alguma pra;^

entrar em cohtató cOm

a empresa r^pOnsável

pela dedetiza^ò e

solicitar vis^ técmca.

Solicitar

colaboradores para

manutenção: e limpeza

imediata.

7, Emprésa qiíe fâcecnfo p controle dê pragas

O conírole integrado de pragas, é realizado pela empresa Contrpí Pest - devidamente
cadastrada no Cenfro de Vipância Sam'táría da Secretaria de Saúde do Èstado. de. São Paulo, sob a
inscrito: CEVS-296/19;

Quando necessário á aplicação de produto químico, procedimento que è determinado pela
empresa controladora de pragas, estéS possuem registro no Minísièrio da Saúde.

No estabelecimento ha uma pàsta contendo todã a documentação regulam.entacipra da Conhol
Pest alêm da ÕS (ordem de Serviços), deixadas na DEGUST sempre qpe há visita técnica.

A empresa contratada apresenta os seguintes documentos:
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9 Relação ^èas onde são realizados os s€^ços.

• Prodirtos quírpicos utíto assim como seus compostos, composição, forma de aplicação e

seus;respectivps antídptos; os inseticidas empregados nas áreas internas dãpEOUST, áreas dé

estocagem, escritórios, vestiários e refeitórios são de baixá tòxiCidadé.

• Certificado de execução de serviço com a descrição das áreas onde foram aplicados os

prodiitos e descrição dp tipo de aplicação.

G relatório técàíicó atuàlizãdó êncontrã-sè árquiv^dò Üá pastà dé dócimientàção do

estabelecimento.

1- Monitoramento

e Os cOlãborádòreS auxiiiáni no coatroíè dê vetores e pragas urbanas, através da observação

visualj prtóncbimento de planilha e notífícação ̂  gerente; das nãooonformidades estruturais^

problemas na higiene ambiental e presença de pragas no local 'eiarredores próximos.

• Empresa contratada &z inspeção, mensal da estrutura fisica e. ̂ biéntal dos arredores

próximos àDEGUST, observação do cònsumO de iScas (baratas/roedòreS) e/ou instalação dé

no\^ iscas e ob^rva^o visual da presença de pragas, aplicação de produto químico em

forma de gel o 'troca das iscas pára roedorcs (relatórios de' visitas arquivados no

estabelecimento).

8. Ações corretivas

Caso sejam notadas felhas nos processos dè higienízaçâp,, devê-se rqpetir o processo de

limpeza e higienização è/òú estabelecer novo treinamento desse PQP.

9. Vèrlfica^ó

A verificação é realizada diáríamente pélo Responsável Técnicò,/através dè visita nós setores

para checar se os procedimentos estão sendo efetivos, beíu como a Conferência do Oheckliist feito pela
nutricionista e das planilhas, preenchidas pelos fanoíonários.
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Estábelecimento:

MONITORAMENTO DE
CONTROLE DE PRAGAS

N®. P}/PRAGA

Monito■amento/
ês

■

Círculo SâDÍtárío EXTERNO

NP. PI/ PRAGA
Monito

IV
àmentp/
ês
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Nâo Conformidãdes Açâò Cofrétivà/PrévehtíVa

V. y

Legenda; (Plj Pòrtá / (Cj Consumido / (NC) Não Consumido

MiStodo dá M&nítztfaaentã; lospáçiTa \^sual

Ftáq^nçiá; (^inzsna! Respansúvâ) pelo Moaitomacmo
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POP 3 — Controle da Potabilidade de Água e Higienizaçâo do reservatório

i. Objetivo

Est^eiecer os procedimentos a serem adotados para manter a segurança- da água usada na

produção de alimentos.

Docómentos de referência

a Pormrià 518, dèí25/03>a004

o ResoluçãoRDCn' 275,/de 21/10^002

• Resolução RDCn° 216, de 15/07/04

3. Campo de aplicação

Este procedimento aplica-se aos pontos de saída de á^a que se destinem a contato direto
com os alimentos. Destina-se aos pontos de captação de água higiene de instalação, pontos, de
instalação de fíitroSi reservatórios de água e poço.

4. Befínições

® Higienizaçâo: ópera^ó qiie compreèndè duas etapas, a limpeza e á desiafeççãp.

o  liimpeza: operaí^Q de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas ind^ejáveis, tais

como, terra, poéira,.gordura e outras sujidades.

® Desinfecção; operação de reduç^, por método físico e ou á|èntê qüímicó, dò número de

microrganismós em nível que não compromèta a qualidade Higiêníco-sànitária do alimento.
• A^a para coDsúmò humano: água potáVel destinada à ingestão, preparação e produção de

alimentos é.á hi^ene pessoal, independentemente da sua orígem;.

® Agua potável: água que atenda ao padrão de potábiíidade estabelecido nesta Portaria e que
não ofereça riscos à saúde;

® Padrao de po^bilidadè: conjunto de valores pennifidòs còrhó pafâmetfò dá qualidade dã

água para consuníó humano, conforine definido nesta Portaria;

®  Solução alternativa coletiva de abastecimento de água para çonsnmo humano:

modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água.
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5. Responsabilidades

Execução: Colaborador devidamente; capacitado

6. Procedimento

A caixa d'água apresentam a capacidade de lOOÕL

Estão distribuídas sob as áreas da cozinha, açougue e lavagem, d© pratos e sãò providas dé

tampa e estrutura de EVC cõmO condições de segurança, evitando assim o acesso, de pragas ou de

outros possíveis còntáiníhantes.

A freqüência de ̂álise dã água se dá a cada trimestre,

O controle de qualidade da água é realizado pelos íaboratôrios da Acquanus. Os laudos são

arquivados em pasta própria no èscritório da sala àdministiãtiva.

A freqüência de limpeza e desinfècçãò dos reservatórios se dá a cada 06 (seis) meses sendo

mn colaborador devidamente c^acitadq a reali:^ o procedimento.

Limpeza dos rraervaiorips dé água - Procedimentò da Empresa DEGU^

a. Fechar o registro de entrada de água pu amarrar a bói^

b. Armazenar a água da própria caixa para realizar a limpeza;

e> Deixar um palmo de água no fundo da caixa;

á. Tampar a saída de água para poder usar esse palmo de água dò fundo è pmá qué a sujeira não

desça pelo ralp;

é. Utilizar èsponja para lavar as paredes o fundo da caixa, É proibido o uso de esponja de aço^

detergente. Vassoura^ sabão oü outros produtos químicos;

f. Abrir a saída de água

h. Retirar a água da limpeza e a sujéíra com uma pá.dè plástico, balde e panos. Seque o fiindo

com panos limpos e evite passá-los nas paredes;

l Fechar a.saída de água
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k.

1.

m.

n.

o.

Ainda com a sáí^ da caixa.fechada, deixar eh&ar uiíi pálmò de água e adicione dois litros de

água sanitária. JQeixe por duas horas e use esta solução desmfetante paia molhar as paredes

com a ajuda de uma brocha e um balde ou caneca de.plásticc»;

Verificar a cada 30 minutos se as paredes secaram. Se isso tiver acontecido, faça quantas

aplicações da mistura forem necessárias até completar duas horas;

Mo usar esta águ^ de forma alguma, por duastioras;

Após duas hóràS^ ainda com a bóia ámanada ou o registro fechado, abra a saída da caixa e a

esvazie. Abra todás as torneiras e acione as descargas para desinfetar todas as tubulações do

estabeleciinèntd;

Tampar bem a caixa pára que não entrem insetos, sujeiras ou i^qüenos ãnimais. A tampa tem

que ter sido lavada antes de ser colocada no lu^.

Abrir a entrada de água do estabelecimento é deixe a caixa èhcKer..

Há ná empresa Um purificador de água da marca Acqua Pufà qué fez á purificação de toda a

água utilizada, rm área: de alimentação. A revisão técnicá do purificador é realmdà á cadá 3 íneses

pela empresa Casa dos Filtros, A higienização é realh^dá semánàlrhéiite. A troca dos filtros é

realizajda anualmente ou conforme analise da qualidade da^água.

Caso seja verilioada alguma alterado na água, a Casa dos Filtros é cohtafeda pára efetuar

maüuténção no purificador. O comprovante de .manutenção do elemento filtrante fica arquivado na

pasta de documentação.

7. Monitoramento

É fealizado pelo responsável técnicoíde alimentos ívferilüse da Silva Leite:-

o Certificado da limpeza e; desinfecçâô das caixas d'água

o Laudo.laboratorial

8. Ações corretivas

Ações imediatas devem ser tomadas çaso haja qualquer ocorrência que possam ger^ riscos á

segurança alimentar.
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Ações de nmor ̂plitude (preventivas ou corretivás) devem ser dáSnitfes entre a empresa

exeçutom dos serviços^e o estabelecimento.

ser ímèdíatos ou nò final do

a sé^an^-^toentar. Proceder

a. Limpeza e manutenção dos reservatórios

V Proceder a limpeza e/òu reparos nos fesôrvatôríós qUe

türnò, de ácófdõ com a avaliação de risco que a Mia oféréça

a còlòc^o da tainpá.

e  Suspender p consumo e realizar rastreamento.

b. Controle dò teor de cloro residual livre

® Ajustar o teor de cloro residual livreípãra níveis iguais ou supèrimes á 0^2 ppm.

®  Se for constatada ̂ ha na rè<fe pública^ comunicar o fato ao ór^o responsável pelo

abastecimento pára as devidas providências.

9. Vérifícação

G responsável técnico acompanha os procedimontps da empresa contiata^, arquivas e
ànàlisá toda a dòcmnentaí^o emitida, bem çomo toma proridências necessárias pam. garantir a

e a
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C0HTROLÈ DE HIGIEMZAÇÃO DÁ ÇAIXÁ D'ÁGUA/FXLTRÔ

FILIRO/CÀIXA D'ÁQUá DATA ASSINATURA
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FOP 3.1 - Controle da Potabilidade de Ágaa

1. Objetivo

Est^eleçer os prpcedimentM a serem adotodos para manter á segurança da água usada na

produção dè alimentos,

2. Documento^ de referencia

ò Portaria 518, de 25/03/2004

• Resolução RDGn°;275, de 21/10/2002

• Resoluçl^ RDC lí" 2_16, de 15/07/04

X Campo de apliçaçâo

Este procedimen^ aplíca-se aos pontos de saída de água que; se deginem a contato direto

com os alimentos. Destma-se aos pontos de captação de água fÜgiene de instalação, pontos de

instalação de filtros de. carvão ativado, reservatóriosde água e poço,

4. Definições

Não aplicável.

5. ' R^ponsabilidadés

• Responsável Técnico: estabelecer critérios e orientar. Verificar o cumprimento.

• Eqmpè Operacional: Coletar amostras e vêrifíçar possíveis evidências de âltéràçãb da ágúa.

6. Procedimentos

a) ■ Abastecimento- de áaua

o A água potável utilizada no estabelecimento è proveniente deRede pública;

• O gelo para utili^ção em alimentos deve ser fabricado com água potável.

b) Verificação da Potabilidade.

É realizado a verificação (arlálises labpiátòriais) a cada 3 meses.

c) Higienizacão dos Reservatórios
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o Gpndiçõ^ dos 4 Reservatórios de.Âgua, com çap^idade4eIÕOO litros

o  Isento dê rãchàdurás e mantido sempre tampado;

o Limpo (sem sabões óu detergentes) e desinfetado a cada 6 mesés- e/ou na Ocorrência de

acidentes; com çontaminação da água (animais, enchentes, etc.) ou ainda quando forem

detectadas alterações na qualidade da água, tais como:

© Coloração^ odor ou sabor alterados;

« Análise micrbbiõíógiòa demoíistrahdò- contámináção;
• Análise físico-química com resultedo fora d^ especificações.

7. Monitoramento

Realizado pelp Responsável técnico, através da planilha de controle; em anexo.e.controle dos
laudos de análise.laboratorial e Gertifícado de execução de higÜenização do reservatèrio

8. Áção corretiva

Ações imediatas cabíveis de^^m ser tomadas, quando houver ameaça à segurança alimentar.

Ações dCr maior amplitude^ tanto corretivas como preventivas, devem ser implementadas, em
conjunto com o cliente, quando aplicáveis.

AÇÕES IMEDIATAS:

Quando da evidência de possível contaminação dá águá òü de laudo impróprio, trocar o
abastecimento por;

ou;

•  água fervida (5 min em ebulição), quando necessário uso emergencial.

©  Isolar torneiras com ídentífícáção de inadequação.

• R^izar a hígienização do reservatório, assim como, labor^orial comprovando a
readèquação.

9. VérijScação

Realizada péia nutncionista Responsável técnica periodiçamente através do controle e análise

da documentação fornecida pela empresa, executora, dos serviços.
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Estabelecimento:

Hora
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/'""N
\ J



Q

/ fiíüWf. í y í rá-

POP 4 - Higiene é saúde dos

inaiií|juIadores

Exnititido em: 05/2019

Elaborado por: Mariluse da Silva Eeite Rémãò: 00
PágíDá 1 de;5

POP 4 - Higiene e saúde dos manipuladores

I- Objetivo

O objetivo é estabelecer procedimentos e requisitos de higiene pessoal e estabelecer os

procedimentos a serem adotados no controle da saúde dos manipuladores^ visando evitar a
contaminação microbiolô^ca dos alimentos e superfícies de contato.

2. Documentos de referência

• Resolução HDG 275, de 21/10/2002

• Resolução RDGn° 216, de 15/07/04

3. Campo de aplicação

Esteprocèdiméfitó áplica-se a todós os funcionários da empresa

4. Definições

® Contaminação: presença de substâncias ou adotes estranhos, de ori^m biológica, qüímíca

ou física, considerados nocivos ou não para a saúde humana

• Higienização: pròcédimehtos de limpei é sanificaj^o.

• Antlsséptico; produto de natureza química utilizado parareduzir a carga micrpbiana a nívèiS;

aceitáveis e eliminar ós inicrorganismos patogênicos.

® PCfttôp: programa de Controle Médico de Saúde Gcüpacional; Tem como objetivo avaliar e
prevenir doenças adquiridas, no exercício dá |árofíssã6, ou seja, problèmás de saúde

conseqüentes da atividade profissional.

• PPRA: Programa de. Prevenção de Riscos e Acidentes; estebelece a obrigatoriedade da

elaboração e irnplâTíehtáçãó dó PPRA ppr parte de todos ps empregadores e instituições que

admitam trabalhadores como empregados, visando a preservação da saúde e integridade dos
trabalhadores, através da antecipação, Tecoiihecímento, avaliação e conseqüente controle das

ocórrêncías de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho,
tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos riatUfais;

• EPÍ: Equipairiento de Proteção Individual: todo dispositivo de uso individual de fabricação
nacional ou estiángeifa destinada á proteger ã saúde e a integridade física dos trabalhadores.
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Execução; ABG.SérviÇõs e Assessòria em Sèguiíúiça e Sáüde Ocupacioní^.

6. Descrição

Existe um pro^^a de higiene e saúde dos manipuladoies, contemplando iofonnações sobre
os jprocedimentos adqtados e freqüência» descritos a seguir:

Os manipuladores de alimentos seguem as recomendações» preocupándorse com ós hábitos
de estética e asseio. Os manipuladores estão orientados a lavarem as mãos cdi^tantementej ao iniciar

Ê duimite p dia de .trabaÜiOi at^tando a cada troca de função dinante áPítóraçãò; Sègúêni as técnicas
adequadas .de frequOTCÍae procedimentos:

Higíenização

de

mãos

Procedimento de Hígieníamçãó

Gomo?

Umedecer as mãos e

anlebraços com água,

lavar com sabonete

espuma bacterícida,

neutro e inodoro,

masSagéándo bem. às

mãos, inclusive èntre

ós dedos è aníébrãço.

Enxáguér bem as

mãos é aritebràços em

água corrente, secar as

mãos com papel

toalha descartável não

reciclado.

Quando?

Utili^r os sanitários;

Tossir, espirrar ou assoar

onariz;

^ Usar esfregões, panos e

materiais de limpe;^:

^ Fumar;:

^ Recolher lixo ê Outros

resíduos;

Tocar em sacanas, caixas,

garrafas e sapatos;

^ Tocar em alimentos não

higieni^dos ou cius;

Quem? Àção corretiva

Todos, ps

funcionários

da

DEQUSf

Repetir o

procedimento

de higienização

das mãos

CRN614904
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Pegar em dinheiro;

^ Qualquer inteiruí^ãp do

serviço

Antes de;

Inidariim novo serviço;

Tocar em utensílios,

bancadas higienizados;

^ Gòlócar luvas.

Sempre qué:

^ Manipular alimentos;

Mudar de atividade;

As mãos estiverem sujais.

b) Produtos de higiene, utilizados

Produto Marca Diluição

Sabònêtê NEUTRO pam.ií^òs XXX Pronto uso

AIcpól 70% XXX Pronto uso

c) Qontrole de saúde dos funcionários

Os funçion^ps que apresentarem problemas em relação à saúde como: ferimentos, lesões,

ci^gas,. cortes ou doenças referentes ao aparelho digestivo e respiratórip, é quadros ihfecciósos sap

encaminhados ao médico e caso não sejam afestados, são remanejãdps das atividades de

manipulação dos alimentos até sua completa recuperação.

7 PCMSO
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programa, dè Gontrolè Médico de Saúde Ocup^ionál, exigido pèlo Miíusíéno do Trabalho

através da lSíR-7, cujo objetivo é avaliar e prevenir ãs doenças adqüirídas no exercfciõ da prófíssão.

O controle é realizadp pela empresa SA Serviços e Assessoria em Seguráiiçá e Saúdé Oçupacional.

Os exames médicos admíssionaís e petiódicos (anuais), exigidos pêla Vigilância Saniíária,

bem como outros determinados pelo médico do trabalho são, realizados pela empresa UNICLIK;

estes exames têm por objetivo analisar a saúde do trabalhador e suaxondiçap; estar apto para o

trabalho.

ADHGÜST realiza em seus colaboradores exames de fezes (popropulturae. parasitológicp),

de sánguô com a. empresa ÚNICLIN de acordo com a recomendaç^; A^ígilâncja Sani^a.
Füncioaáríòs que manipulam ò alimento diretamente (áliméntò desembaladõ) realizam esses exames

sèmisstrais. Aqueles que só entram òm POíitato com o áliinento já embalado realisam uma vez por

ano.

A unidade possui cópia dos ASOs (Atestado de Saúde Ocupãcional)^ devidamente

atuáií^os a disposiçãó das antoridades;

8. FPRA

p PPRA (Programa de prevenção de nsços ambientais) é réálizado pela UNIGLIN,

Segurança e Saúdé Ocupaciónal estando à disposição para moMtoramento,

9. Programa de capacitação dos funcionários

Todos ps funcionários são; treinados na adrnissão e semestraimenté por- Mmilüse da Silva

Leite sobre temas que abordam higiene pessoaI,,ambientaI, equipamentos, manipulação de alimentos,

doenças veiculadas por alimentos, atendimento ao cliente, dentre outros. A capaciíaç^ pode ter sua

pressão antecipada, caso haja necessidade:

A lista de; presença^ a carga horária e o conteúdo do treinamento encontram-rse a disposição

para verificação na paStà de documentos e qualidade nd escritório A.

10. Monítórisraçãò
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É féíta através de acompanh^ento diário na. produção e c.heçtíjsts quinzenais para
avaliações dé procèdiméntòs dé hi^enmçlò de mãos e aplicação de treinamentòs quando
necèssáriò;

O controle de sãiíde, exames médicos admissíonaís, demissíonais, periódicos (anuais) e
laboratoriais são feitos pelo departamento administrativo da empresa com acompanhamento da
nuíEricionista que informa quando ps exames estão próximos ao vencimento,

11. Ações corretivas

rigir problemas relacionados âs não cònfórmidãdès Cm, fèlaçãO à higiene adeqüádá das
mãos, periodicidade dos ejtámes, capacitação de pessoâl.

• EhÇamínKar o funcionário para realização de exames e avaliação médica.
® Programação e r^lizaçao de treinamentos.

12. Verificação

A veiifícação-deste procedimento é féita pelos gerentes dos tumós e pelá responsável técnica
durante suas visitas semanais, que avalia a efetividade dos procedimentos implantados.

Nutneiomstb
CRN6f4934
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POP 5: MANEJO DE RESÍDUOS

1. Objeiivo

Esse procedimento tem como objetivo instruir e normatizar o processo de manejo dos

xosíduos de serviços de saúdes a fim dé garmitir a proteção dos íráballiadQres, a preservação da saúde

publica e do meió ambiéntè.

2. Referências

• Resolução RDG n® 306 de 07 de dezembro de 2004, ANVISA - Dispõe sòbre o Regulamento

Técnico para o gerenciamento dé^resíduòs deserviços de saúde

o Resolução RDC n° 275, de 21/1.0/2002 - ANVISA. Âmbito: federal.

3. Campo de aplicação

G procedimento aplica-se a todos os resíduos e recipientes de; resíduos da DEGÜST Ltda

4. Definições

Resíduos: materiais'ú serem descaríáttós, õriimdos da área de prodüçãò e;das demais áreas do

èsíábèlecimentò. Lixo or^m'co e não orgânico.

5. Responsabilidades

Execução: Cozinbeiras e auxíliarès de limpeza geral

Recolhimento do lixo; ECÕLIMP

Monitofainénto e VérÜlcaçãó:

A verifícaçãb do .procedimento é realizada diariamente pela: gerente e; periodicamente pelo

responsável técnico Mariluse da Silva Letite.

As yèrifíeações são efetuadas em relação â: freqüência é etapas dò procedimento, bem como

condições dos recipientes de lixo, de lixo e.cãçambas.

6. Freqüência: Coletores de lixo: diarianiente, duas vezes ou rnais vezes^ se necessário.

Área dé lixo: diariamente, uma vez ào dia.
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7. Procédimento

a. Nqs setores de^ produção e sanitários existem lixeiras plásticas com tampa e pedal,
abastecidas com saço4e .Ii?co,. Os lixos maiores possuem rodinhas, que facilitam o cárregamentOi>

b. G íixo é retirado diariamente de todos os setores" em hoiários adequados para evitar
qualquer.típo de contaminação do alimento, sempre ao final do horário dè manipulação (14h e 17h).

c. São levados até a-área-de lixo è os sàcos são coloc^os dentro de caçámbàs próprias
para lixo.

d. As lixeiras intèrhàs são M^ènizádás diari^ente. E lixeira eidetna é higienizada.
semanalmente

.procedimento de hlgienízação dos coletores (conforme POP1)

a. Levar ás Ifxeirias para á área externa (fundos);

b. Retirar o sacode lixo;

c. Lavar a parte intemã e externa com bucha exclusiva e detergente neutro.

d. Enxaguar com água

e. Aplicar solução clorada

f. Secar naturalmente;

g. Colocar um novo saco de lixo.

EPFs iiecessárifis! botas de borracha e luvas liitrílicas.

As caçambas são mantida fechadas e ém bom est^o de consèrvaçãò, evitar a atração de
pragas e vetores, alèm depossuíiCm revestimento lavável.

A coletà dè lixò e realizada pela empresa ECOLIMP sendo a mesma ̂ e realiza a coleta do
lixo ífmnicipal.

&  Monitoramento

A gerente ê a nutticionísta, diariamente, acompanham a coleta, dos resíduos.

9. Ação Córrétiva

Wtftrfc/on/ste
CfíHS14S04
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®. Cáso liajá falhas ná hi^énízação dos coletores ou árra de armazenagem: repetir a

Operação e/pü programártreinaménto para os colaboradores.

•  Caso haja, falhas no procedimento de coleta pela empresa responsável, notificar a

empresa e em çaso de, reincidiência.

10. Verifícai^o

O responsável técnico acorhpãnha às atividades diariamente. Também determina a

necessidade de realizar novos treinamentos Sobre manejo de resíduos parapS mánipuladores;

Nutrítíohí^-'.
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POP 6: HIGIENIZAÇAO DE FRUTAS, VERUDAS E LEGUMES

1- Objetivo

Estabelecer os procedimentos a Mgíeni^çãp. de. ímtas, verduras: e. hortaliças,, para

garaiitir a segiu^ça è .a qualidade dos; produtos sem que interfira nas propriedades: dos alimentos

fornecidos pelaDEGUSJ.

2. DocumentotsdeTeferência

•  Resolução RDC 216/2Ò14

X  Campo díè aplicação

Os procedimentos aplicam-se as frutas, verduras, e legumes que serão consumidos sem terem

sofrido nèíihümà a^ò dò calór (temperatura acima de 74®Ç) ou que seiãó consumidos com a casca,

mahipulad()s nápEGUST.

Aplicam-se a este POP:

• Vèrdur^ servidas çnias: alface, tomate, repolho, cenoura e tomate

o  Fníías que serão Servidas fatiadas com o aòompâhhaménto de bebidás: limãò e larônja,

Nãò se:aplicam a este POP:

o Frutas, eüjas cascas não são consumidas: banana utilizada para sobremesas.

4." Defíiiiçõés-

• GONTAMINAÇAO; presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica,

química qu física, estranhos ao alimenTO, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou

que comprometam a sua integridade.

Mflrihcéífo^l^"
•  Na^'donist8

caN614904
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o bÉSnSTFECÇÃÔ (SAMFICAÇÃO): operação de rèdiíçáG^ porrmètodO físico e ou agente
químico, do número de.microrganismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-

sanitatia dò alímèntó.

• HIGIENIZAÇÃO: operação que compreende duas etapas, a limpeza e à desinfecçãò.

• LIMPEZA: operação de. remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais

como terra, poena, gordurai restos de alimentos e outras sujídades.

5. Responsabilidades

«  í^nitoramexitõlGerente

• Veiifíçação; Nutricionista

O monitqiamenío da seleção, lavagem e desiníec^o das frutas, legumes O: verduras é

realizado pelo gerente no dia a dia o pela nutricionista responsável técnica

Õ procedimento passo a passo fíCã afixado na pãrédé dâ pia onde é reãlizadò o pròcèdiménto.

6, JProcedimento

Produto Marca Princípio Ativo Diluição
Água
Sanitária

Cloro ativo 1 colher de;sopa para cada 1
litrO de áj?ua

•  Desct-ição do Procedimento

No estabelecimento DEGUST são utilizados os seguintes: alimentos que devrâão pãssàr pelo

processo de hi^enizaç^: aifece, tomate, cenoura^ pepino, maçã õ uva ou tòdõs õs vegetais, legumes

e frutas, exceto banana, melão, Jaranjá, melancia, ou outros qüè a cáscá não séjâ consumida deverão

ser submetidos à higienização.

0 Encher de água a cuba exclusiva de hígienização de frutas e vegetais áté a marca de 10 litros

e düUlr 10 còlherès de sopa de água sanitária (utilizar a colher medidora)

• Misturar a solução;

o  Selecionar os hortifrutis, verificando seu estado è descartar os alimentos deteriorados.

• LáVar em água unidáde por unidade e folha por folha-

fíutirdonista
C^61'iS04
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« Colocar de moljao os alimentos de modo que fiquem íofelmente submersos. Se necessário,
colocar um prato limpo sobre os alimentos para que afundem na solução;

• Deixar os àlíníentos nã solução por 10 minutos;
• Após este tempo enxaguar os alimentos em água corrente um a um, folha por folha.
®  Colocar nas caixas brancas esterilizadas;
e  Processar o corte e colocar nos devidos recipientes.
®  Identifícar cOm fiome, data da manipulação e validade.
• Manter em geladeira.

O procedimento de higienizaçâo é realizado em uma das pias da cozítiha. A pia não é de uso
exclusivo, no entanto no'momento deste procedimento é orienfâdo que sêja^realiMdb somente este
procedimento até que finalize por completo.

• Antes do início do processo a ctibáé lavadá pam receber O alimento. A diluição dó prôdütO é
feita ém xunà cuba de poliétileno reíantedar c é utilizado a colher medidorã.

•  "Este procedimònto é realizado antes do armazenamento dos' produtos em geladeira ou para
produtos armazenados na despensa, é realizado no^momento da manipulação ou sempre, que
houver necessidade.

7. Monitoramento

A gerente, e a nutricionista, diariamentei acompanham ouvérifícam sé esse procedimento foi
realizado.

8. Ação Corretiva

e  Gásò haja falhas riá higienizaçâo das fiutas, vèMur^ e legiuhes: repetir a õperaçao
e/òu programar trèinàménto^para Os colaboradores.

9. Verificação

O responsável técnico acompanha as atividades diariamente, fambéiu determina a
necessidade de realizar novos treinamentos sobre higienizaçâo de frutas, verduras e íegum^ para os
manipuladores.

Mai^àaSíJívLeiíg
Nutricionista
CRN6l4$0^
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POP7:

1. Objetivo

Estabelecer os procedimentos e critérios para calibração de equipamentos; e instrumentos de

medíição.

1. Docamentos ãe referência

o  INMETRÒ. Tabék sigiário pará orientação de sérviçòis calíbi^o dós laboratórios

mètroló^cos do InmetrO; Disponível em:

).asp

2. Campo de aplicação

Aplica-se aos èqiíipamentos e insftnmeníos de medição da DEGUST

3. Definições

®  Instrumentos de Medição - Dispositivo utilizado para uma metSçSo, sozinho ou em conjunto
com dísposiíívo(s) complementar (es).

4. ^^ponsabilidades

Nos arquivos da empresa DEGÜST há uma pasta com as O.S dâs èmpresás que prestam

assistência de calibra^: dos equip^eníos. A responsável técnica mònitorà todá^ã doòumentação da

realização dos serviços e a verificação geral da execução dos sérvíJòS e documéníãçõés^ bem como a
necessidade, da realiía^ó e atualização dó prógrãma de mánutènção e calibração.

5^ Procedimento

®  Um mês antes da data programada para a manutenção preventiva, o responsável

técnico entra em cóntáto com a empresa responsável pela execução, dos serviços, para realizar o

•  No. dia da visita, o responsável técnico acompanha o técnico durante o procedimento

de manutenção, arquiw oS comprovantes dè execução è entréga, mediantê recibo.

®  A manutenção corretiva é efetuada qi^dp notarse qualquer sinal de mau

funcionamento dó equipamento. A calibração também é reajíz^ía antes do prazo deíennmado; caso
haja suspeita de mau funcionamento,

cVs 14S04
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Todo eqmp^ento áo retpmar a empresa ou sofrer procedimento de manutenção e/ou
çálibr^o déntiró da empresa, deve passar pelo processo de iiigíem*:za^o dèscriíô confòrmé PÕP 1-
Higíeuizaçãp delnstalações, Èquipamentos, Móveis e Utensflios;

6. Monitoramento

Ò

equipamentos; Gaso

responsável t^mca.

monitor^ento é realizado dianameníe pelos òolabòrádores quò fàzèm uso dos
itos; Gaso haja alguma falha o colaborador deve còmUnicaf a gerência pu a íiufriòipnista
slt^mca.

7. Ações corretivas

Caso sejammotadâs falhas íiós equipamentos a assistênciatèçniça é açidn^^

8. Verificação

A verificação é realizada séinanaímente pelo Responsável Téciuco, através de
questionamento e acompánhámeritó do processo diagnostica eventums felhas.
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—  Fáema à de 4

Data Sotor Manutenção

Corretiva

Preventivo'

C«Tétiva

Preverrtiva

Córretiyo

Preventiva.

Coiretiro

PreyermVá

ConreBva

Prpveritíva

Corretiva

Preventiva

Corretiva

Provenfiva

Corrèfiva

Preverítiva

Corretiva

Pfèv.enti\m

Corretiva..

Préveirtíva.
Corretiva

Preventiva'

CorrBtíya

Preventiva.

COTètIva'

Preventiva.

,  Equiparecittor
UtensílJDjÍPárte Civil/
Sòtrloa/ Mecâiilcà"

Descrição da atividade Doto AC

Hlgíenizaçaoao

redor do reparo

sim NSo.

Condições dp

Prodüto

NC NA

Responsável
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Não;
Cònformldádes Aç86.

Coitefiva/Preventiva

ej_.

III

LcsontfaAC-^oCorrotiva / C-Cohfórme / NC-NSo Conforme /NA-NSo

Apl^velMátod^ode.MónlteraiRfintO; Inspé^o V^atdaMáríútéfi^ódas Inâtsle^ee.e
Equjpsmer^lncfustíats.

Frçquônçíjâ: pSrianiónte-paramánúfençaD ccfrefiva:(quanclo da «orrência) ò corífórme éàabsfecWò no Cronograma do Máhuten^ò Predítiva / Prevenfivô.

Responsável pelo Monitoramento
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'
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PásÍDaldeS

POP 8: $ELEÇÃÕ DE MATÉMAS-PRIMAS^INGjpiDIENTES E EMBALAGENS

1. Objetivo

Este método tem: por finalidade qualificar òs foniecedpres.. de; matérias-primas, ingredientes,
embalagens e outros itens. Os mesmos devem seguir os padrões de qualidade da legislação vigente,
garantindo assim um produto final, seguro e de qualidade.

O acompanhamento dos fornecedores atrayés das análises dos seus produtos, conhecimento
dos procedimentos empregados para à elaboração, destes produtos e o controle.de qualidade utüizado
peipsmesmos é de.gránde importância paza garantir um produto dê bõâ qüalidadê;

2. Dócuinentos dé rèferência

•  10)0216/14

®  10)0275/01

3» Campo de aplicação

Todas as matérias-primas, ingredientes e embalagens da empresa DEGÍJST.

4, Oeíiníções

® Alimento Embalado: Todo alimento contido em uma émbal^êm pronta para oferecer ao
consumidor.

Armazènamento: Conjunto de atividades e requisitos paia se obter uma ccmeta conservação
de matéria-prima, insumos e.prodütos acabados.

• Çontaminação: Presença de substâncias ou agentes de origem biológioà, química óu flsica
que sejam considerados nocivos óu não para saúde dos consumidores,

o Contaminaçãò Gnizada: Contaminação gerada pelo contato indevido deinsumo, superflcie,
ambiente, pèsSoaS õu produtos contaminados.

Embalagem: Qualquer forma pela qual o alimento tenhã sido acondicionado, erapàcotado òu
envasado.

Embalagem Primária: Envoltório ou recipiente que se encontra em contato direto com os
produtos.

a Embalagem Secundária; É o envase destinado a conter a ou as embalagens primarias.

CRNÔf4S04
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• Fornecedor: Aíjuele que fomece Um produto, serviço. Quem vende o produto ab cliente.

Nonúalnfente quem atende as especificàções dê qüém Gómpra.

o  Ingredièntè: Tc^ Substância empregada na fàbric^âo ou na preparação de um alimento e

que permanece no produto final, ainda que de forma modificada.

•  Inócuo: Garantia de que o alimento ;é aceitável para o consumo humano de acordo com seu

uso esperado

o  Insamõ: Mátériâ^prima, embàlâgenS e ingredientes utilizados na fabricaçãodos produtos.

• Loté ou Paràda: Quantidade de um produto em um ciclo de febricação , devidamente-

iMtífícadp, çujá característiça principal é a horaogqneijdade..

® Marca: Elemento que identifíca. utn ou váriós produtos da inèsmà empresa òu fabricante e

que. os distinguei de produtos de outras empresas ou fabricántés, segundo á legislação de

propriedade industrial

9 Prazo d&Válidadè: Tempo ein que o produto mantém suas, propriedades, quando conservado

na embalagem original e sem avarias, em condições adequadas de, armazenamento e

utilização,

• Rótulo: Identificação, impressa ou litografada, bém como dizeres pintados òu gravados,

decalco sob: pressão, apHcadá diretamente sobre recipientes ou qual^ef outro protetOT d^

embalagens.

5. Rcspònsãbilídaâes

• Gabe á administração da empresa garantir o pleno funcionamento deste Programa de

Autócpntrole, criando condições para. que seus colaboradores possam manter õ mesmo eiri

fimcionaniento.

o Cabe. ao Responsável Técnico eláborari treinar, impleihentàtr; mônitorár é revisar este

Procedimento

Ó. Procedimento

6.1 Matéria-prima

• Todas as materías-prin^ devem ser submetidas ao controle sistemático quanto a inociiídádé.

Esse proqedimehto é realizado no momento da compra, a Coírípía é reálizãdà pela própria

administração do estebelecimento sempre que necessário.

Nutricionista
CRN61^04
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k) As ômbalagenà devem sêr processadas em condizes que excluam as:possibüidades de

cóiitamináçãQ dó produto, pòrtantí), os locais onde forèm depositados as embalagens estâò previstos

no crònográma de higienizaçãò.

6.3 Ligredíentes

a) Os íngre^eníes, quando seiecioiiados deve-se verificar sé á embalagem sé encontra

íntegra, se está dentro dp prazo de validade, se aainfónnações estão le^Veís, §e'há procedência.
b) Os íngre^èntes devem ser mantidos dentro daa embalagens originais, protegidas de

vçoníarninações ambientais.

c) As embalagens dos ingredientes, cujo conteúdo foi utilizado: i^rcialmente, devejn ser

transferidos para um recipiente comfampa e de material que conserve suas caracterfeticas. Deve ser

cplocado uma etiqueta identífícándo nome dó produto, data dè abertura, data de validade e
assinatura. Á embalagem original deve ser armazenada até que ò produto finalize.

d) ÓS veículos de transporte dós in^édiéntes devem estar devidamente limpos e em boas
condições de conservação.

ê) Devêm mantidòs em local iimpõ, seco, ventilado e c^ iluminação adequada.

Receber aten^ especial qüantõ à prevenção de acesso dê aye5,.insptqs e roedpres, protegendo a

janèlá com feias milimétricas.

f) Os ingredientes devem ser protegidos/aimazenados por palets e/óii prateleiras não
havendo, portanto, o contato direto com o piso nem conl a parede respeitando um espaço de no

mínimo 20 cm. Deve, haver, também um espaço-enfre blocos afim de evitar pragas.

7. Monitoramento

7.10 monitoranieiito deve ser realizado pelos colaboradores^ conforme especificado abaixo:

Pqpê Gomo Quando jQuem
Recebimento de

[nsumos
inspeção Vis^ml A cada recebimento jGõláboradores-

í Cozinheiras, Auxiliar
ide cozinha)

Armazenamento de.

btsumos
Inspeção Visual Diariamente jCoIaboradpres

íCozinhèiras; Auxiliar
&e cozinha)

Verificação das matérias
primai insumos e

Inspeção visxial Dtarirnnente frente e Nutricionista

Mcrütise da Silva Lete
Ndtrfaonista
.CRN8-14904
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ambfflflffPnc —

S. À^ès Còrretivaa

Não Cdnfòmíidáde

Matéria-prima com
smbalagens rasgasdas,
àmáâsádas, sem dato dç
râlidade.etc

Ação Gorretivã

Evitar ã recejjçãò.
Quando

Quando da necessidade.
IQuem
Golabòrádoftó
;CozÍnheiras,vAuxiliar
de:ço2Ínha)

íviatena-prima ctiin os
ppectòs^íugiêniço-
s^tNps em desacordò.

EvitárnTecepção. Quando da necessidade; Qolabpmdorés
[Cozinliétó, Auxiliar
de cozinha)

bmbmagens primárias
ê/qu seGundáriasvcom
defeitos.

Evitar fêcepçãò de
èinb^agens.
Selecionar ofòmêeedõr

Quando da necessidade. Gòlàbpradores
[Cozinheiras,, Auxiliar
décozinha)

Ausência do «paço
sntre ps blocos e a

parede nosdepósitos.
Embalagens diretamente
sobre o piso.

Manter espaço entre
ilõcos e paredes no
depósito de einbaiagéns

Quando da necessidade; G^Iábórádores
[Cozinheiras, Auxiliar
ÍQ cozinha)

Dãiíòs ou alterações dos
ingredientes

ivitar 0. recebimento, (

—

guando da necessidade.-1'òlàbqr^pres
Cozinheiras, .Aüxiliãr
è-cózinhá)'

9. Ações Preventivas

a) H fundamental que após um histÓriço de ocomências, inicie, üm processe dè ações
preventivas com o intuito de prevenir rémcidêhcias e deptre elas seja. revisto ò cronograma de
treinamento dos colaboradores.

b) Outras medidas também podenío ser adotadas con&rme: julgamento dos responsáveis
pelo estabelecimento com intuito de prevenir reincidências.

Nuftíc/oní^
0^6.14804
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POP 9: GAPACaXAÇÃO BOS FüNCIONÁÍRIÒS EM BOAS PRÁTICAS

1. Objetivo

Descrever a loeto^ològia de capací^ão dós âmcióhMós êm bò^ prâtibás, pàtá que baja
^ántia do cumprimmto^ das, normas sanitárias e a: manutenção dá saúde dos consumidores.

2. Documentos de referência

® KDe216/l4

® WC275/Ú2

3. Campo de apâcação

ém bóas práticas aplica-se a todos Os funcionários da emprésa

a

4^ Deânições

Não se aplica

5. Désponsãbilldád^

O Responsável Técnico da empresa é quem.realísa a capácit^b das boas pmtíças no
estabelecimento.

6. Rròcêdimento

® A capáci^çao em boas práticas é realizada ná admissão dè novos fitocionário^ a.cada 03
meses,; todos ;0s mes^ através deDSA (diálogo da segqrança alimenmt) qtiê Oonsisfe de mini
treinamentos rápidos sobre um tema especifico, selecionado de acordo Com a Oec^sídadè é
sempre que necessário, quando observada necessidade de atualizado da-c^jácitàçãp ou
quando há nOVas oríéntades a serem riansmitidas.

e O coníèúdo progmmaíÍGo inclui- doenças transmitidas por alimentos; higiene e.saúdedos
funcionários; qualidade da água e controle inte^ado dè pragas; qualidade sanitária na

Nútriclpnj^.
;CRN614904



f<)P9: CAPACÍTAÇÍÃQDOSFÜNCJIOnIrIOS

embOasprAtiÇaS

Emitifidõ em í 05^019
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Pá&ina2dé^2.

ni^p)^ação de áliinentos; Procedimentos Operàoiojaáis Pádròhiz^os pará higiènização das
instalações e do ambiente.

« A participáç^ iiâ.capaciíação é comprovada através dé lista de. prèseriça àSsmadá pelo

fiincionáno epelo responsável técmco. O doctimentO^fíoà árqmvádò náPàstáde

Dòcumeptaçlò, no escdíÓnp.

HonitorameiitQ

O monitínamenm da capacitação é realizado pelo gemníê dò íobal.

8. Verificação

A verificação do prpí^imenlo é efetuada pelo Responsável Técnico através ̂  controle da

doctnnentaçâo.

tmrícíóntsté
CRm-14904'



\SBRVIÇO PÚBLICO FBDBRAL
Conselho Règionál de Nutriclonlstes 6° Região

1 PE - AL - PB - RN - CE - P! ̂ MA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N''Í041873/NET

Cor.?esy> fle^orso! d»
fví}trciôfi!>tas. '6^ sõÇàa

NOME: MARILUSE: DA.SILVA,UE1TE

GPF: P3§d0234366 ;
CRN-6: 14304

^Gertificarnós que "esta Pêssõà Física, não possui'débitos em seu nome, relativos as cóntríbulçõès dá catégõriã
profissional administradas nestè Rêgibnãl/de acordo com ò artigo n9 149 da Constituição da República Federativa
do Brasií. I

:Està èertidãp sê reTérè éxclusivamènte à situação financeira dp(a) profissional acima ideníificadofa) no ârnbito.do
CRISI-S, até'a presente data e ,hbfã, réssalvahdo ó direito dó Conselho Regional de Nutricionistas - Região de
■cobrar e inscrever .quaisquer dfyidas de responsabilidade do(a) rnésmO(a) que vlerem .a ser apuradas.

Certidão érhitida gratuifamenté, donfdrme o artigo n2 205 da Lei Federal n® 5.172, de 25. de outubro de 1966
(Código tributário Nacional) e a ,PortàrÍa.CRN-6 N9 46 /2019.

A aceitação, desta cèrtidãd está;; condicionada à" verificação de sua áciVenticidade rio endereço eletrônico.
www.crri6.org.b'r

Emitida em 07/09/202009:54'
Válidaãté 31/03/2021 ■

\Códígp de verificado de autenticidade: 1Ó41873/NET
Qualquer rasura ou emenda Inyálidará este documento.-

•  • • SEDEDOCRN-6. - - X.-RUÀ BULHÕES MARQUES, tSÍ SL 803 . BOA VISTA- RECIFEn'E,-CEP.60060-060 FONE: (0xx81) 3222-2495/1458 -3421-8362^
/FWC (0)0^1)3421^308 viíW.cm6ró^£r/E cm6@cm6.<jrg.br

07/09/2020 09:54



SERVIÇO pObuco federal
Conselho Regional de Nutricionistas 6° Região

'1 PE-AL-PBrRN-CE-Pi-MA Cornei ífelfono! do
' Nui/tcionístcs • ô^iegaSo'

GERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
N'1041969/NET

NOME: MARILUSE DA SILVA LEITE.

CPF: Õ360023435B

CRN-6: 14904

'Certificamos para os devidos fins, que este(a) profissional, está regularmente inseritp(á) no CRN-6 como
Nutricionista sob Í49Ò4> em dia com_ as obrigações financeiras e eleitorais, estando habilitado(a) a
desempenhar suas funções de a.cprdo com a legislação vigente.

Cèftidiò emitida grátuítamenté,, 'réferehté èxclusívaméntè à 'situação no ârhbito' db Conselho Regional dê
Nutricionistas - Sã Região, conforme a Portaria GRN^S 46/2019, ressalvando o direito do CRN-5 de cobrar a
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade db(a) mesmo(a) que vlerern a ser apuradas,

'  ' • iA àteítaçaò" déstã certidão è$tã| cóndicíóhadà 'à verificação de sua ãuténtjcídade rio endereço eletrônico:
www.crn6.org.br

Emitida em 8 dé Setembro dè 2020, às 20:24

Valida até , 31/03/2021

Código de verificação-de autenticidade: 1041969/NET

Qualquer rasura Ou ernérídã lnVállãàí^;est&;documento.

SEDE DO CRN^
RUA BULHÕES M/^QU^3.19 SL. 8p3> BCAVISTA - RECIFE/PE -CEP 50060-050 FONE: ,(0xx.81) 3^^g&14S3 -.3421-^82

/FAX: (O^i) 3421-8308;wwv/.cnrâiorg^r / EMti'all:wnB@cm6;ó^i)r

08/09/2020 20:24



DECLARAÇÃO

EU, MARILU5E DA5ILVA LEITE, brasiléirà, solteira, hutriciônista com CRN nS 14904; com

cédula de identidade sob na 024599072003-0 e CPF ns 036.002;343-66> residente e

domiciliado na Rua Melquíedes Moreira, ria 361, Bairro Centro na cidade de Baísas/MA,

pormieio desta DECLARO que acompanharei o fornecimento de alimentos da empresa

DElSUCT BUFF^ E RESTAURANTE EIRELI, inscrita no GNPJ n9 11.690.394/0001-73, no

que se trate o Termo de Referência do Pfé&ão Eletrônico 12/2020, processo

administrativo na 26237/2020.

Firmo assinando abaixo.

Baísas - MA 23 de novembro de 2020'

MÂRILUSE PASILVA LErTÉ

Nutricionista

ÇRN:9392



MINlStÉRlÓ PA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA È TRÃBÁLHO
SECRETARIA DE TRABALHO

SUBSECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÜDÊ NÓ TRÀBÁLHO

COMPROVANTE DE REGISTRO DE NUTRICIONISTA

H° Registro PAT: 190678774

Data do Cadastro: 10/06/2019

Nome: MARILUSE DA SILVA LEITE

CPF:

036.002.343^6
CRN:
14904

Provisório:
NÃÓ

Data de Válidadé: Região:
•è®'Rêglâò

Endereço: MELQUIADES MOREIRA

Bairro; CENTRO.

Cep:
,65800000.

ÚF: Município:
MA BALSAS

Telefone: (99) 988253212



MINISTÉRIO DA ECONÓMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
SECRETARIA DE TRABALHO

SUBSECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

CORSPROVANTE DE REGISTRO DE EMPRESA FORNEGEDÒRA

Registro no PAT; 190679512

Datà ãò Registro: 14/0^019

CNPJ: 11,690.394/0001-73

f^zãoSócíaí: J Âmarildo B deSouza Restaurante

Endereço: Rua Maria Bezerra

Bairro: Fátima^

Miinicípío: Balsa.s/MA
Gep: 55.8'ap-dÓO

Tétefone: [99)996435250
—

Identificação do Serviço dé Alimentação |
Tipo de Serviço: j |

[CqiZtnha Industrialpara Disínbuíçâo de Réfèi^ès Prontas í


