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FUNDO MTTNICIPAL DE SAUDE

pnecÃo elernôrurco No oo5/2022
REGISTRO DE PREçOS

PROCESSO LICITATORIO NO 00612022

ATA DE REG|STRO DE PREÇOS FMS N0 009t2022

Aos 29 (vinte e nove)dias do mês de abril de2022, de um lado de um lado o FUNDO MUN|C|PAL DE SAúDE DE CHÃ
GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de pernambuco,
localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Centro - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no 08.625.167/0001.S0,
neste ato representado pelo seu Gestor e Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante,
nomeado por meio da Portaria No 285/20'17 datada em 01108t2017, portador da Carteira de ldentidade N" 1.826.812/SSp/pE,
CPF no 353.431.684-34, no uso de suas akibuiçoes legais, neste ato denominado simptesmente ORGÃO GERENCIADOR Dó
REGISTR0 DE PREçOS, realizado por mero do PREGÃO ELETRôNtco No 00sr2022, e de outro tado, a Empresa
adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 28104t2022, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e
avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nó Z.Bg2,
de 23 de janeiro de 20'13, que regulamenta o art. 15 da Lei no 8.666/93, observada as condiçoes estabelecidas no ato
convocatório ê consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Munrcipal rie Saúde de Chã Grande - pE,
observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de
fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório

1.1 - Fornecedor- ltem

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI EPP, CNPJ No 06.536.96010001.57, com sede à Avenida São
Domingos, No 337, São José - Garanhuns/PE - CEP: 55.295-310, Fone: (87) 3025.0703, representaca por seu Representante
Legal, Sr. Celso Cavalcanti do Nascimento, brasileira, casado, empresário, residente e domiciliado em Garanhunslpf, nO ru"
134.536-8 SSp/pE. CPF/MF N',143.310.124-68.

ITEM - PARA E EMPRESAS DE PORTE Lei
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Varole! (RtI

Un!tário Íotâl

16,00 768,00

04

Açafráo da

10ú

46Kg 0 () 48Terra

I

.!laratâ 288 96
i

I

I

Em alimêntosde depo prímerrapata
deisenlos 0uaditivos estranhessubstâncias ao produto sejamque \ataimpróprias

orgâo de vjgilância
isolada da âea em

í:sicascondiçoes emperfeitas higiêniccsanitáriâs conÍormidade oc0m Codigo
deBrasilerro rânsito.T Deverár ainda, possuiÍ 03licença pataespecífica iiansporle
emitidoalimentcs. pel0 sanitária estâduai.CUmunicipal cabine

do conoutor serdeverá oscontérn alirnenrosque pata entíega.
seraNão pêrilitido de outrotransporte qualquêr aop!'odr,to jünto género

aiin€nticto. àinda, elimenÍcsde que nasposs;b,lltem altêraçáo docaracterislicás

Dietético àiquido base Sodica deCjclarnato
Sern glúten Composto pelos ng;ed:enles'segirintes Sorbrtol, EdulcoranlesÁgua,
A(iÍiciais: Sacarira eSodica deCiclanrato eSódio 4servantes:Ut; eMetilparabenc

ÁcidoAcidulante:Propilparabeno, Citrico. oontênlüoia kcai0,002 Plástica,

quaiquer outro lroduto
passibilitem aiteraçâ, nas

ml100 do Datãproduto. de nrinimava:idaoe seiSde ncmeses ato ent,ega
pelâregisFado DeverâoANVISq. fechados enl Ferleiias fistcas econdiçôes

ernhigiéÍrco-sânttárias coníormidade c0m Erasiletro ceCcdigo irânsito
ainda.Deverào possuir del:cênçâ paí?.especiirca transporte eriddcalirnentos, pdi0

0e sairitánaórgão vigilânc;a esradual.ofl deVeiculcrnunici0al cabineEntrega:
deverácondutor Ser rsolada arce em contérique o.l alimentos ?ata entrege.

seráNãc 0permnido detr'ansporte a0junto gênerc
alirnenticto, ainda, alÍnentosde caracteiisticas 0o

hermeticamente fechada. R.esistente, seírt perfurações ou amassamenios. Contendo

Unrdade
com 100

ml

consumo 0u que alteÍem suas caracteristicas neturais (fisicas, quimlcas e
sensonais). Embalagem: Em materÍâl plásúco, contendo ,l kg e suas condiçces
devem estar de acordo com o decreto 12.4g6 de 20/10,,7g. Rotulagem: -r,,
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade no mrnim-o 5 meses
a contar da data de entrega, Veiculos de Entrega: Deveráo ser Íechados, enr

4,00 2.896,00

05

AilIDO DE UILHO - irroduto -drnitácec extraido do milho. Fabricado a partir de
matérias primas sàs e limpas. isentas ce matérias tenosas e parasitos Não ncdeítdo

ligeira crepitaçâo. Embatagem primária.
ranÇoso.o pÍoduto estar úmido, Íenneniâdo cu Sob a forma em pó, devêrão pÍoduzir

Acondicic»ado êín sa..os Ce oâDel

com 5009

Unidade
ViÉmrihc JCU 240 i20 0 720 6,12 4.406,40

ÍIÊM DEscRçÂo UNIDADE ]{ARCA QTO,

HOSP]TAL
QTD.
CAPS

QÍD
PSF

0ÍD
TOTAL

0

\
\
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14

í9

nas

apropriados, caixassecundária: em apropriado,
contendo SUAS devêrãô estar5009 condiçôes de acordo aspreservar

docaÍetêristicas Contendoproduto. procedôncia,identiÍicaçá0, inÍormaçôes
denúmeronutricionais, lote, do dedataquantidade produto, c0mvalidade pÍazo

deminimo 80 dias da data(6 meses) padr do Veículorecebimento. de Entrega:
serDeverão emfechados, perfeitas efisicascondiçÕes ehigiênico-san(árias em

c0mconÍormidade deBrasileiro DeverãoTrânsito.Codigo ainda, possuir licença
pataêspecifca de emitidotransporte alimentos, de sanitáriaôrgáopelo vigiiância

estadual.OU cabine domunicipal condutor serdeverá daisolada area em que
contém OS alimentos apara seraNáo 0entrega. permitido detransporte qualquer
outro a0produto ejunto alimenticio,gênero ainda, alimentosde possibilitemque

obtido da casca deem S fino,

com 409

Tubete
Platina 144 192 96 0 432 4,00 1.728,00

í8
Unidade
com 10

saquinhos
individuais

ivlaratá 244 144 60 444 20Ã 1.753,80

Unidade

c0m
saquinhos
individuais

i,l|aratá 240 144 0 0 384 4,50 1.728,00

20
Kg Grão verd€ 120 46 12 48 228 8,16 1 860,48

2',|
Grâo verdeKg 60 48 12 í68 '16,45 2.763,60

0
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21

35

alteração nas caracteristicas do produto fornecido.

22

CREXE DE LEITE - Produto lácteo relativamente rico em gordura retiraOa Oo teite
por procedjmentos tecnologicamente âdequados, que apresenta a forma de uma
emulsão de gordura em {;ua. Cor: branco e levementê amarelado. Sabor:
caracteristico de lácteo, suave, não rançoso. Textura: cremosa e homogênea.
PÍimária: CaÍtonâda composta poÍ polietileno, papel branco, papel pardo e alúminio.
Secundána: Caixa automática de papelão para embalagem de 1 kg e caixa
automâtica de papelfu revestjda com pelicula de poljetjleno para embalagem de
2009. Validade: 6 meses. Com identificâçáo do produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido de acordo com â resolução 12í8 da CNNPA. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Veiculos de
Entrega: Em caminhôes limpos, secos, em bom estado de conservaçfu, sem
Íesíduos de substâncias tóxicas, graxas e lubnfcantes, lsentos de infeitaçôes e
odores.

Unidadê
com 2009

Betânia 288 10, 0 0 480 3,34 1.603,20

Unidade

com 2009
Bonare 288 96 0 381 3,00 '1.152,00

Com identificaçáo do
dâ data de fabricaçã0,

em acondicionadasalmoura, lataem de do2009
conterDeve validadea de mlnrmo mesesUb contêr donümero obrigatôÍioregistro

do daministério agricultura, domarcaproduto, fabricante,
de avalidade contarvazo de c0macordo n0rmas da

VeiculosANVISA. de serDeveráo emEntrega: fechados. fisicascondiçõesperfeitas
e e em c0mconformidade 0higiênico-sanitárias deBrasrleiro Trânsito.Código

ainda,Deverão possuir delicença pataespeciÍica transporte emitrdoalmentos, pelo
deôrgã: vigilância sanitária estadual.OUmunicipal cabine condutordo serdeverá

daisolada emaÍea c0ntém OSque alimentos Nâo serápara entrêga. 0p€rmrtido
de outmtranspoÍte qualquer aoproduto junto alimentício.gênero deainda,

suas condiçôes
de 20110t1978).

ainda, possuir licença r

de vigilância sanitária

TOMATE Íesultanteproduto deconcentração
de tomatepolpa p0r process0 c0m madurosfrutostecnologico; preparado

selecionados esementespele, corantes isentoartiÍiciais. de sujidades
e fermentaçá0. contendoEmbalagem 3409 estar dedêverâo

c0macordo NTAa 32 1 2486(Decreto ComRotulagem:
do domarcaidentificação produto, c0mfabricante, minimavalidade de oito meses

datâda da deVeiculosentrega. Deverão serEntrega: fechados, em perfeitas
fisicascondições conformidadeemhigiênicGSânitáriâs 0c0m BrasilerroCodigo

TÍânsito.de Deverão deparaespecifica transporte alimentos.
emitido pelo órgão OU cabine doestadual.municipal

deverácondutor isolâda ateada em contémque 0s âlimentos apata entrega.
seráNáo 0 depermitido transportê outroqualqucr produto aojunto gênero

ealimenticto, de alimentosâinda, que possibilitem caracteristicasna5 doalteraçâo

do

Unidade
com 3409

Julieta 724

i

240 60 188 1.208 1,60 1.932,80

30 Unidade
de /1009 60Coringa 0 0 180 1 0,00 1 800.00

Unidadê
com 500m1

Cocáo +Jt

120

120 48

\

600 3,50 2 100,00

39

0c0m n0me da resistenteempresa, danosa 0durante etransporte armazenamento,
a dogarantindo integridâde tododuranieproduto SEU dê validade.periodo Lacrada

e r0tulada, contenhaque 0 delocalespecificada doorigem produto, dedatapes0,
êembalagem venciínento. A conterdeve validadeaembalagem n0de rnrmcm 06

ameses 1 an0, com registros do ministérioobrigatórios Veiculosâgricultura. de
serDeveÍâoEntrega: emfechados.

eme c0mconformtdade 0 Codigo
especificalicenÇa trânsportepara

deverá em

com 2469
Unidade

Julieta 7)^

N
96 48

V
t\

0

x
864 2,50 2 16C C0
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detransporteNão permitidoa entrega.OScontém paraque
de alimentosainda, quealimenticio,a0outro gêneroiuntoprodutoqualquer

3,96 2.1 38,400 54048192Cleybom 300Unidade

com 250911

do

3,28 '1.73'1 ,840 52848JDU 120Gráo verde
Pacote

com 5009

'1.s12,00432 3,500 t)144Bo:rare 288Unidade
com 200943

'1.440,00
3ô0 4,00120244Unidade

com 509

do

1,44 1.693,4496 240 í.í76120720Unidade
com 500m1

Sadio
52

simples, denatural, ferntentado,DE

13.104,00288 í.008 13,00bU420 240
Bandeje
com 30

unidades

ovos da
hoÍa60

os

branco, livre sujidades, parasitas,

armazenamentc.c0nsumc0OU outras que comprometampaÍticulasÍungos
entreunidades,estas 55930contendo unidades. pesandoBandejaEmbalagem:

A sem

Âv- sôo Jôsé- n'l(,l. cenlÍo- Cf!éi G.on<le-PE, CEP 55-ó36-OOO I
E-l.nott ouvadorlo(êrchog.onde-pe-gov-br I

relêÍone: AI 3537-l I40 I CNPJ: I I.(}49-8Oó/OOOI -9O
Sltê www-chsgÍonde-pe-gov.kÍ
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em com aspectos, cor,CTUS,

00Natural da
uaca
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Ministério da Agricultura/SlF/DlPOA e canmbo de inspeção do SIF ou StE. Deverá
apÍesentar validade minima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega Veiculos
de Entrega: Veiculo em carroceria Íechada, lsotérmlca e higienizada. Apresentando
Certificado de Vistoria, emitido no municipio ou estado, expedido pela respectiva
autoridade sanitária, em atêndimento à Lei ô.437/77 e o Decreto Estadual n" 20,7g6,
de 10/08/98, ao Codigo Sanitário do Estado de Pernambuco - Art. 275

de 07 111-I
caput, §1 " e

númeÍo de lote, quentidade do n0

62

constante da lnstruçao Normativa n" 30, de 26/0ô/2011, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastêcimento, é o .queijo que se obtem por coagulação
do leite por meio do coalho ou ouúas enzimas coagulantes apropriadas,
complementada ou nfu pela açáo de bactérias lácteas selecionadas, e

flexívêl e resistente, que garanta integridade do
De acordo com as normas da ANVISA e [,!ApA

. Veiculo em canoceria fechada, ISoTERM|CA,

- Art. 275 Portaria

e Qualidade,

pela respectiva autoridade sanitâria,
Estaduâl no 20.786, de 10/08i98,

normalmentecomercializado atec0m 10 dedias(dez) De mêdia altafabricaçâ0"
deumidade, semimassa OUcozida cozida um deteor n0sapresenta gordura

sólidos totais entrevariável e35% 60Y"'/". sac0emEmbalagem vácuo, plástico
etrânsparente atóxico, atéproduto

domomento consumo. da(Ministerio
eAgícultura Pecuária), e higienizada.

CERTIFICADOApresentando DE n0emitidoVISIORIA, OUmunicipio estado,
expedido ern alendtmento Leià e6 437 t77 0
Decreto ao SanitárioCodigo Estadcdo de

Produto natural, Tecnico de0

Kg
Gerson
Deniz

180 tzu 0 0 300 22,80 6.840,00

será pêrmitido o transporte de qualquer
ainda, de alimentos que possibitatem

emembalada sacos de naconstar(Devekg
n0me0 doembalagem e devendofabric4ão)

aconter de mtntmon0entrega meses06 a da datapartir de c0mentrega,
registros ministériodoobrigatóÍios Veiculoscompetente. de serDeverâoEntÍega:

emfechados. Íisicascondiçôes e emhigiênicc-sanitárias conÍormidade
com

perÍeitas r

Brasileiroo Trânsito.deCodigo Deverát ainda, possuir licença pataespeciÍlca
deÍansporte emitidoalimentos, deórgãopelo saÍritária OUvigliância municipal

Aestadual. cabine do deverácondulor ser isolada ateada em contémque 0s
alimentos Nãopata entrega, outro produto

a0junto gênero elimenticio, nasalteração
do

DE FRUTA. - composta de

Kg 0ô0
Caruaru
Polpas 480 144 384 2.088 9,60 20.044,80

86

valor Total registrado: R$ 77.156,76 (setenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

2' DA EXPECTATIVA Do FORNECIMENTO: o ajuste com o fornecedor registrado será formatizado peto Fundo Municipal de
Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, obseivadas as disposiçoes coniidas no Edital oo Éregào
Eletrônico N" 005/2022.

2'1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de preços e Edital
de Pregão Eletrônico No 00512022. 

(

2 
? . O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a

validade desta Ata de Registro de preços.

3 - D0 CoNTRoLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande adotará a prática de todos os
atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

-3,1 . 
Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos

Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A quatquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto rp 7.9g212013, o preço registrado
revisto em decorrência de eventuai redução daqueles extstentes no mercado , cabendo ao Fundo Municipal de
Grande convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor

4.1 - Caso o fornêcedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Funcio Municipal de Saúde de Chã Grande
cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
adjudicação para esse fim.

4'2 - Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de preços, ressalvada a superveniência
de normas federais aplicáveis a espécie.

1,3 . o diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado eÍetuada pelo Fundo

Y:lliJ::i 
de SaÚde de chã Grande à época da licitação, bem como eventuais desconios por eta concedidos seião semp,e

Av- sÕo José, n. lOt
E.

centro. chõ GÍondê_pE. cEp 55.ó36_OOO
moll ouvldorlo@chogronde.pe.gov.br 

I
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FLINDO MUNICIPAL DE SAUDE

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de '12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.

6 - D0 CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

6.1 - descumprir as condiçoes da Ata de Registro de Preços.

6.2 - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem
justifi cativa aceitável.

6.3 - nâo aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado, e

6.4 - tiver presente razões de interesse público

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.4.2 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que
venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente
comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A publicaçào resumida desta Ata de Registro de Preços na
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

I - D0 FORO: 0 Foro para dirimir questoes relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca
de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que se1a.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os
fins previstos em direito, na presença

subscrevem.

TESTEMUNHAS:

Paiva
cPF/MF No 353.431.684.34

Secretário Municipal de Saúde
Órgão Gerenciador

testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o

Celso Cavalcanti do Nascimento
ALIMENTOS CAVALCANTI

CONTRATADA

N.ME: ,"0i,*" J' J-' C ?*"-'
cPF: ürot dsç- Se\- Ç?

NoME: Dvtufrl'2 /fr/?'u/ w
cPF: óo l.?ç g,"gh-61

D

Grande
ÊaÊtÊllutÂ

chã
U»,* fl5+,
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