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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pnrcÃo rlerRôntco No oo5/2022
REGTSTRO DE PREÇOS

PROCESSO LIC|TATOR|O tt" OO6IZOZZ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS N0 010/2022

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL 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.i./MF sob o no 08.625.í67/0001-50, neste ato representado pelo seu Gestor e
Secretário de Saúde Sr. Jairo Amorim Paiva, Brasileiro, Casado, Comerciante, nomeado por meio da Portaria N" 285/2017 datada em
0110812017, portador da Carteira de ldentidade N0 1.826812/SSP/PE, CPF n" 353.431.684-34, no uso de suas atribuiçoes legais, neste ato
denominado simplesmente ORGÂO GERENCIADOR DO REGISTRo DE PREçOS, realizado por meio do PREGÂO ELÉTRÔNtco N"
00512022, e de oulro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 2810412022, doravante denominada FORNECEDOR, tem
entre st, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fomecimento, nos termos do Decreto no 7.892,
de 23 delaneiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no I 666/93, observada as condiçoes estabelecidas no alo convocatório e consoante as
Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir ciesta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE, observada a
ordem de classificaçá0, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento, nas condiçoes
estabelecidas no ato convocatório.

1.1 - Fornecedor- ltem

SHIFT COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO E PAPELARIA EIRELI ME, CNPJ N" 31.059.3í9/0001-16, COM SCdE à RUA ANAN|AS

Lacerda de Andrade, No 68 - Loja 01 - Jardim Caetés - Abreu e Lima/PE - CEP: 53.560-550, Fone: (81) 9.8400.0426, representada por seu
Representante Legal, Sr. Marcio Cardim Prates, brasileira, solteiro, representante comercial, residente e domiciliado em Olinda - PE, RG N"
4.432.619 SSP/PE, CPF/MF N" 847.431.824-68.

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE Lei

NEil

02

instantâneo. 0 produto devê ser fortifcado com vitâminas e minerais,
sem Íanço. Plástica, hermeücamente íechada ou lata, Íesistente,
sem períuÍ4oes ou amassamentos. Contendo 1 Kg do produto.

Deverá conteÍ externamentê os dados de identiÍicação e
procedência, informaçáo nutÍicional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto e número do registro. 0 produto
deverá apresentar validade minima de 180(cento e oitenta) dias a
partir da data de entrêga na unidâde requisitante, Deverão ser
fechados, em peÍfeitas condiçÕes fisicas e higiênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. DeveÍão ainda,
possuir licença espêcilica para trânsporte de alimentos, emitjdo pêlo
óÍgáo de vigiláncia sanitária municipal ou estadual. Veiculo de
Entrega: A cabine do condutor deveÍá ser isolada da área em que
contem os alimentos para a entrega. Não será pêrmitido o transporte
de qualquer oulro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraçáo nas caracteristicas do produto

ACHOCOLATADO EU Alimento em pó,

Kg 60 48 0 132 20,31 2.680,92

4,7707

grãos de aveia, após limpeza e classiÍicação. lntegral, isenta de
sujidades, parasrtas e larvas. Admitindo umidade maxima de 15%
por peso. Embalagem primária: Acondicionado em sacos plásticos
apropriados, fechados. Embalagem secundária: caixas em material
apropriado, contendo 2009 e suas condições deverâo estar de
acordo a preservar as câracteristicas do produto. ldentificação,
Procedêncra, lnformaçoes Nutricionais, Número de Lote, Ouantidade
do Produto, Data de Validde com prazo de no minimo 180 dias (6
meses) a paÍtir da data do Íecebimento. Veículo dê Entrega: Deveráo
ser Íechados, em perÍeitas condições Íisicas e higiênico-sanitárias e
em conformadade com o Código Brasileiro dê Trânsito. Deverá)
ainda, possuir licença especifica parâ transporte de alimentos,
emitido pelo órgão de vigllância sanitária municipal ou estadual. A
cabinê do condutoÍ deverá ser isolada da área em que contém os
alimentos para a entrega. Não será peímitidc o transporte de
qualquer outro pÍoduto iunto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraçáo nas caracteristicas do produto
fomecido.

moagem deFLOCOS FINoS - Produto

Unidade
com 2009

Yoki 360 288 144 0 792 3.777,U

"Cream 960 2.040

AV. Sôo Jolé, no l0I, Centro, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ô-000 | TeleÍone: 8l 3537-l I40 I CNPJ: t 1.049.80ó/0001-90
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CrackeÍ", de Farinha de Trigo com Sal, Gordura Vegetal
HidÍogenada, Aromatizado e Enriquecido com Vitaminas.
Consistência crocante, sem corantes artiÍciais. Embalagem pflmária:
Em pacotês impermeáveis lacrados que garantam integridâde e
impresso, Com peso liquido de 4009. Embalagem secundária: Em

caixas de papelão conlendo, no mâimo 20 pacotes com 4009, peso
liquido total de I kg. ldentificaçã0, PÍocedência, lnÍormaçôes
Nutricionais, Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de
Validade com prazo de no mínimo 180 dias (6 meses) a partir da
data do recebimento. De acordo com a resolução RDC n"263, de 22

de setêmbro de 2005 - ANVISIúMS. Veiculos de EnÍega; Deverâo
seí fechados, em perÍeitas condiÇôes Íisicas e higiênico-sanitárias e
em conÍormrdade mm o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão
ainda, possuir licênça especíÍica para transporte de afimentos,
emitido pelo órgáo de vigilância sanitária municipal ou estadual. A
cabine do condutor deveÍá ser isolada da área em que contêm os
alimentos para a entrega, Não será permitido o transpoÍte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
afimentos que possibilitem alter4áo nas caracteristicâs do produto
fornecido.

com 4009

í0

BISCOTÍO SALGADO, TIPO CREAIÍ CRACKER TIPO INTEGRÂL .

Composição básica: Farinha de trigo enriquecida com íerro e ácido
fólim, gordura vegetâ|, farelo de trigo, Íârinha de rosca, soro de leite,
açúcâÍ, sal, estabilrzante: lecitina de soja (lNS 322), e outras
substâncias permitidas. Embalagem primária: Em pacotes
impermeáveis lacrados que garantam integridade e impresso. Com
peso líquido de 4009. Embalagem secundána: Em caixas de papelão
contendo, no máximo 20 pacoles com 4009, peso líquido total de 8
kg. Com validade de 06 meses a 0'l ano com registros do mintstério
competente. ldentiícação, Procedência, lnÍormações Nutricionais,
Número de Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade com
prazo de no minimo 180 dias (6 meses) a partir dâ data do
recêblmento. De acordo com a resolução RDC n"263, de 22 de
setembro de 2005 - ANVISr'/MS. Veículos de Entrega: Deverão ser
fechados, em perfeitas condiçÕes fisicas e higiênicosanitáriâs e em
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licença especifica para tÍansporte de alimentos, emitido pelo
órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual, A cabine do
condutor deverá seÍ isoladâ da área em que contém os alimentos
parâ a entrega. Não será permitido o transporte de qualquer outro
produto Junto ao gênero âlimenticio, e âinda, de alimentos que
possibilitem alteracão nqi caracteristicas do produto íornecido.

Pacote

com 4009
Mauricéa 720 240 240 0 í.200 3,60 4.320,00

11

primeira qualidde. Embalagem: Plástica, hermeticamente Íechada e
intacta. Contendo 250 g do produto. Rotulagem: ldentificação do
produto, marca do fabricante, data de Íabricação e prazo de validade
de no minimo 'l 80 â partiÍ da data do recebimento, Selo de pureza da
Associação Brâsileira da lndústria do Café - ABIC. Veiculos de
Entrega: Deverâo ser fechados, em perfeitâs condiçoês Íisicas e
higiênico-sanitánas e em conformidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. Deverâo ainda, possuir licença especiÍica paÍa transporte
de alimentos, emitido pelo órgtu de vigilância sanitária municipat ou
estadual. A câbine do condutor deverá ser isolada da áÍea em que
contém os alimentos paÍa a entrega. Náo será permitido o transporte
de qualquer outro pÍoduto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimêntos que possibilitem alteração nas caracteristicas do produto

toÍÍado e De

com 2509

Pacote
Nordestino 1.440 240 120 480 2.280 5,10 1 1 628,00

12

qualidade, composto de sal, amido, glutamato monossodico, açúcar,
alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne bovina. Embalagem
primária: Em tâbletes de'10,59, com embalagem metalizada.
Íesistente e atóxica. Embalagem secundária: Em caixâs de papelâo
contendo, no máuimo 24 pacotes com 2409. Rotulagem:
ldentificaçáo, Procedência, iníormaÇões Nutricionais, Número de
Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade com prazo de no
minimo 180 dias (6 meses) a partir da data do Íecebimento. De
acordo com a resoluçáo RDC n"263, de 22 de setembro de 2005 _
ANVISA / MS. Veículos de Entrega. Deverâo ser fechados, em
perfeitas condiçoes fisicas e higiênico-sanitárias e em conformidade
com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença
especifica para transporte de alimentos, emitido pelo órgão áe
vigilância senitária municipal ou estadual. A cabine do càndutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a
entrega. Não será permitido o transporte
junto ao gênero alimentÍcio, e âinda, dê

de qualquêr outro produto
alirÍÉntos que possibilitem

prima de boa

Tablete

com í0,59
Knoí 864 288 120 0 1.272 1,79 2.216,88

13
Em tabletes de 10,59, com embatagem
atóxica. Embalagem secundána. Em caixas

de sal, amido,qualidade, composto monossódico,glutamato açücar,
alho, cebola, extratogoÍdura vegetal, carnede de frango.

primáía:Embalagem

resistentemetalizada.
de n0 24

- Matéria prima

Tablete

com í0,59
Knorr 864 288 120 576 í.848 1,29

I
2.383,92
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ldentificação, Procedência, InfoÍmações Nutricionais. Número de
Lote, Quantidade do Produto, Data de Validade com prazo de no
minimo 180 dias (6 meses) a partir da data do recebimento. De

acordo com a resolução RDC n"263, de 22 de setembro de 2005 -
ANVISA / MS. Veiculos de EntÍega: Deveráo ser Íechados, em
perfeitas condiçoes fisicas e higiênico-sanitárias e em conformidade
com o Codigo Brasileiro de TÍânsito. Deveráo ainda, possuir licença
especiÍica para transporle de alimentos, emitido pelo órgfu de
vigilância sanitána municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a
entrega. Náo será permitido o fansporte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem

alteÍâÇâo nas caracteristicas do produto fornecido.

15

CHA DE BOLDO - Chá industrializado, em forma de sachê contendo
o pÍoduto com sabor e aroma próprio da erva sem bolores e dentro
do prazo de validade conforme legislaçáo vigente. Caixa com no

minimo 10 sâquínhos; peso liquido mínimo 159. Validade minima; 18

(dezoito) meses no ato da entrega. Com identificaçáo do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de acordo com
a resoluçáo 12,?8 da CNNPA.0 produto deverá teÍ registro no
Ministêrio dâ Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Veiculos de
Entrega: Dêverão ser Íechados, em perfeitas condi@s fisicas e
higiênicosanitárias e em coníormidade com o Código Brasileiro de
Trânsito. Deverâ) ainda, possuir licença especíÍica para transporte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou

estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que

contém os alimentos para a entregâ Não será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alter4ão nas caracteÍísticas do produto

fornecido,

saquinhos
individuais

Unidade

com í0
lüaratá 240 144 60 0 u4 2,62 1.1 63,28

16

CHA DE CAtlotllá - Chá industrializado. em Íormâ de sâchê
mntendo o produto com sabor e aroma própno da erva sem bolores
e dentro do prazo de validade conÍorme legislaçár vigente. Caixa
com no minirno '10 saquinhos; peso liquido mínimo l5g. Validade
minima: 18 (dezoito) meses no âto da entrega. Com identiÍicaçáo do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido de
acordo com a resoluçáo 1278 da CNNPA. 0 produto deveÍá ter
registro no MinistéÍio da Agncultura e/ou Ministério da Saúde.
Veiculos de Entrega: Deverâo ser fechados, êm peífeitas condiqões
Íisicas e higiênicosanitárias e em conÍormidade com o Código
Brasileiro de Trânsito. Deverâo âinda, possuir Iicença especiÍica pêra

tÍanspoÍte de alimentos, emitido pelo ôrgão de vigiláncia sanltária
municipal ou estadual. A cabine do condutoÍ deverá ser isolada da
área em que contém os alimentos para a entrega. Não será
permitido o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero
alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem âlteração nas
raractqlisticas do produto fornecido.

unidade
com í0

saquinhos
individuais

i,íaratá 240 144 60 0 ul 2,57 1 .141,08

17

contêndo o pÍoduto com sabor e aroma própno da erva sem bolores
e dentro do prazo de validade mnforme legislaçâr vigente. Caixa
com no minimo 10 saquinhos; peso liquido mínimo '159, Validade
minima: 18 (dezoito) mêses no ato da entrega. Com identiílcação do
produto, marcâ do fabricante, pÍazo de validade e peso líquido de
eordo com a Íesoluçáo 'lZl8 da CNNPA. 0 produto deverá ter
registro no Ministério dâ Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Veiculos dê Entrega: Deverão sêr fechados, em perfeitas condiçôês
fisicas e higiênicosanitárias e em conÍormidade com o Código
Erasilêiro de Trânsito. Deverão ainda, possulr licença especifica parâ
transporte de alirnentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da
área em que contém os alimentos para a entrega, Náo será
permitido o transporte de qualquer

alimentlcio, e ainda, de alimentos

em forma de sachêDE

outro produto junto âo gênero
que possibilitem alteração nas

Unidade

com í0
saquinhos
individuais

[r1aratá 240 144 60 0 41 2,58 1.145,52

25

a seráNâopara enkega. 0 depermitido transpoÍte outroqualquer
a0juntoproduto allmenticio, deainda, alimenlos que

possibilitem nas docaracteristicas Íornecido.produto

Lata com
3009

Soy* 24 0 0 0 24 21,79 522,96

I
26

400

DE MILHO àProduto
debase aÍtoz pré4ozjdo, deadicionado vitaminas sais mtneÍâts.

em po. Acondicionado emEmbalagem: latas OU deposito plástico
Unidadê

com 4009
Vitao 64 0 0 61 7,51

I
480,640

AV- sÕo José, n" tol, centro. chõ Gronde-pE. cEp ss.ó3ó-Ooo I TeteÍone: gl
E-moll ouvldorlo@chogÍonde.pe.gov.bÍ | Sile vvww.c
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do recebimento

Lote, ouantjdade do Produto, Data de Validade com prazo de no

ldentificaçâ0, Procedência, de

29

cereal, limpo, desgerminâdo, sá0, isento de matéria teíosa e em
perfeito estado de conservaçã0. Com a adiçáo de fermento. Não
podendo estar o produto úmido, fermentado ou apresentando
sujidades. Embalagem primána: Tipo plástica transparente e
resistente. Devendo apresentar peso liquido de 1 kg. Com
identiÍicaçáo do pÍoduto, marca do fabricante, registro do Ministêrio
da Agricultura, validade mínima de 150 dias (5 meses) a partir da
data de entrega do produto, Veiculos de Entrega: Deverão ser
fechados, em peífeitas condiçôes físicas e higiênico-sanitárias e em
conÍormidade com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deverão ainda,
possuir licença especiÍica para transporte de alimentos, emitido pelo
órgtu de vigiláncia sanitária municipal ou estadual. A cabine do
condutor devera ser isolada da área em que contém os alimentos
para a entrega. Náo será permittdo o transpoíte de

Produto obtido a partir do

alimenticio, e ainda, de

qualquer outro
alimentos que

Kg
Dona
Benta

120 96 48 0 261 5,10 1.346,40

u

FÔRI|ULA tl{FAt{TlL de paíida e de seguimento formulada com
pÍoteina otimizada e prebióticos auxrfiando no tratamento de
constipaçáo, sendo mais segura e apresentando risco reduzido de
diarreia. Apresentando perÍil próximo do leite mâterno e fibras
solúveis. lsenta de glúten. Validade minima de 12 meses.
Embalagem contêndo entre 4000 â 800 g. REFERÊNC|A APTAMIL
PROFUTURA 1/ APTAMIL PROFUTURA 2/ NAN CONFORT 1/ NAN
CONFORT 2

Lata com
6009

Nestogeno 24 0 0 0 24 39,88 957,12

36

Produto de aspecto em pó uniforme,
sem grumos, suiidades, parasitos, larvas e outras substancias
estÍanhas, de coloraçáo creme branco e claro, sem ranç0, com sabor
e odor caÍacteristicas. Embalagem primária: Tipo plástica
transparente e resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.
Embalagem secundária: Tipo pléstica reforçada, adequada ao
empilhaÍnento recornendado, lacrada e identificada com o nome da
empresa, resistente a danos durante o transpoÍte e armazenâmento,
garantindo a integÍidade do produto durante todo o seu periodo de
validade e contendo, no máximo 10 kg de peso líquido. A
embalagem indivrdual é de poliéster metalizado com 2009 e
embalagem sêcundaria de papel reforçado ou plástico transparente
com 5 ou 10 kg. A embalagem deve conteÍ a validade de no mínimo
06 meses a 01 ano, com os registros obrigatórios do ministério
competente. Deverão ser fechados, em perfeitas condiçoes fisicas e
higiênicosanitiàrias e em conÍormrdade com o Codigo Brasileiro de
Tránsito. Deverâo ainda, possuir licença especlfica para transporte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estâdual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entÍega. Nâo sera peímitido o tÍansporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraÇão nas caÍacterísticas do produto

Pacote
com 2009

CCGt 600 600 300 0 í.500 6,53 9 795,00

u

envóado em garrafa de 500 ml. ôbo limpido e brilhante
amarelo€sveÍdeado, isento de particularidades eskanhas. Com
validade de 2 anos a paíir da data de fabricaçã0. Embalagem
primária: Em latas limpas, isentas de ferrugem, ou garrafas pET não
amassadâs, sem estuÍamentos, resistenlês, que garantam a
integridade do pÍoduto atê o momento do consumo. contendo 500
ml. Embalagem secundária: Caixa com unidades de S00 ml. Deverá

Virgem
de cor

EXTRA VIRGEM ,

licença específica para
de vigilânciâ sanitáriapelo órgao

do conoutor

conter externamente oados0s de eidentificação procedência,
nutncional,infoÍmaçáo donúmero datalote, validadede quantidade

d0 eproduto donümero 0registro. deveráoroduto apresentar
minimavalidade 10de MESES a(dez) datada de napa(ir entrega

unidâde serDeverãorEulsitante. emfechados, perÍeitas condiçôês
físicas e ehigiênic@sanltárias conformidadeem c0m Código

deBrasileiro Trânsito. Deveráo possuiÍainda
detÍansporte alimentos, emitido

estadual.0tr cabrnemunicipal serdeverá isolada da
emarca OScontémgue alimentos a NãopaÍa seraentrega.

opermitido detranspoíe outro a0qualquêÍ juntoproduto gênero
ealimenticio, deainda, alimentos que possibilitem nasalter4â)

Unidade
com 500m|

l\,laria 60 0 0 60 19,80 1.1 88,00

45

o

de espécie de

Unidade
com 900m1

Lisa 420 120 OU 192 792 9,22 7.302,21

cârmtêristicâs dô orodrrlo fornêcido

produto junto ao gênero

oossibilitem altermão nâs

0

AV- SÕo Josê, no l0l , centro, chõ Gronde- PE, cEP 55.ó3ó-ooo I Tetefone: g1 3537- I 140 I CNPJ: I I .o49.goó/ooo] -9o
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minima de 10 (dez) meses a pârtir da data
unidade requisitante. Veiculos de Entrega: Devêráo ser fechados, em
períeitas condiçôes fisicas e higiêniclsanitárias e em conformidade
com o Codigo Brasileiro de Tránsito. Deveráo ainda, possuir licença
especíÍica para transporte de alimentos, emitido pelo órgáo de
vigilância sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a
entrega. Não será permitido o transporte de qualquer outro produto
junto ao gêneÍo alimentício, e aindâ, de altmentos que possibilitem

do

na

46

OU DOCE - Produto de panificação,
farinhâ de trigo. Com sabor e aparênciâ caracteristicos próprios para
consumo. Ausente de umidade e bolores. Sendo o pão doce com
sabor câracterístrco, cobertura de coco. Contendo cada unidade o

Em conformidade com a legislaçáo em vigor ede

Kg Da casa '1.200 1 600 144 0 2.941 12,87 37.889.28

17
509. Produto elaborado a base de farinha de trigo integral,
apresentando aparência e sabor caracteristicos ao produto Com
ausênciâ de umidade e bolores, acondicionado em embalagem

Peso ReÍerência unidade de

conformidade com

Kg Da casa 180 JbU 48 0 588 13,08 7.691,04

50

uniforme e com cristais brancos, com no minimo de 98,5% de cloreto
de sódio e com dosagem de sâis de iodo de no minrmo 10mg e
mâximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislâçâo
Federal Especifica. Embalagem primáÍia. Tipo plástica transparente
e resistente. Devendo apresêntar peso liquido de 1 kg. Embalagem
secundária: Tipo plástica reforçada, adequada ao empilhamento
recomendado, lacrada ê identificada com o nome cla empresa,
resistente a danos durante o transporte e armazenamento,
garantrndo a integridade do produto durante todo o seu periodo de
validade e contendo, no mâinp 30 kg de peso líquido. Rolulagem:
Com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega e
suas condiçôes deverão estar de acordo com a resolução RDC n" 28
de 28/03i2000. Registro no Ministério da Saúde e constituido de
acordo com o Decreto n" 75.697tr5 - MS. Veiculos de EntÍega:
Deverão ser Íechados, em perfeitas condiçoes fisicas e higiênicG
sanitáÍias e em mnformidade com o Codigo Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença especíÍica para transporte de
elirn€ntos, emitido pelo óÍgfo de vigilância sanitária municipal ou
estaduâ|. A cabine do condutor deverá ser isolada dâ área em que
contém os alimentos para â entÍega, Nâo sera permitido o fansporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem elteraçà) nas caracteristicas do produto
foÍnecido.

c0mSAL REFII{ADO I0DADO - Sal

Kg Lebre 360 120 12 96 588 1,79 1.052,52

5í
indicado para complemêntar a alimentação, sabor baunilha ou
chocolate. Validade minima de 12 meses. Apresentaçao em Lata
com âproximadamente 400 gramas. REFERÊNCIA: SUSTAGEM/

SUSTAPi

parâ dieta oral

Lata com
100s

Nutren Jb 48 0 0 81 45,93 3 858,1 2

DE de obtidoírango
daatraves domecanicamente,separaçá) e/ou c0xaÍrango (peito

e/ou deisentosobrecoxa) OSSOS, 0ap0neur0ses
produto naconter SUApoderá Ceflocoscomposiçâ) milho, agua,

vegetalgordura Íarinha dehidrogenâda, aÍoz, defarinha trigo
c0menriquecida ferro, texturizada deprotêina farinha desoja, sal,

leiteamido,rosca, em proteínapó, hidrolisada,vegetal vinagre,
condimentomaltodextdna, 0v0natural, em pó, estabilizandte

depoliÍosÍato antioxidantesodio, e realçador
deve ser congelada. em

de sabor. Sua
de-ltr.Ca-

Caixa Seara 48 12 0 0 60 52,60 3. í 56,00

6{
Kg ln nalura 240 240 96 tYt 768 ó,52 2.703,36

65
defeitos que possam
residuos [ertilizantes.

Alho c0mum, médio, apresentando c0r,
tamanho conformaçâo senlunlformes, i"nancnas. bolores,
sujidades, fenugem outros allerar sua
aparência Livrequâlidadê. de deVeículos

serDeverâoEnúêga: emfechados, peÍfeitas ísicascondiçôes
higiênico-sanitáries em conformidadê 0c0m Brasrleiro deCôdigo

Kg ln natura 120 24 .a
96 252 13,56 3.417,12

e cartilagens.

e
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de alimentos, emitrdo pelo ôrgáo de vigilância sanitária municipal ou

estadual. A cabine do condutor deverá ser isolâdâ da área em que

contém os alimentos para a entrega. Náo será permitido o tíansporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraçáo nas câracterísticas do produto

fornecido.

66

ABACAXI PEROLA - Com grau de maturação que lhês permita

suporlar o transporte, a manipulação e a conservação adequada
para consumo mediato e imediato, tamanho médio, apÍesentando
cor, tamanho e conÍormação uniformes, sem manchas,
machucaduÍas, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que
possam alterar sua apâÍênciê e qualidade. Livre de residuos de
fertilizantes. Veiculos de Entrega: Deveráo ser íechados, em
perfeitas condições físicas e higiênicGsanitárias e em conformidade
com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deverâo ainda, possuir licença
específica para transporte dê alimentos, emitido pelo órgão de
vigilância sanitária municipal ou estadual, A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a

entrega. Não será permitido o trânsporte de qualquer outro produto
junto ao gênêro alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem

alteraÇâo nas caracteristicas do produto fornecido.

unidade ln natura 480 288 144 0 912 370 3.374,40

67

ALFACE - De cor verde vivo, as folhas devem estar limpas, de cor
bÍilhante, sem marcas de picadas de inseto. Livre de fertilizantes
isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem lesôes de origem Íisica
ou mecânica. A mesma deve ser grâúda e fiesca. Veiculos de
Entrega: Deverâ) seÍ fechados, em perfeitas condições fisicas e
higiênico-sanitárias e em conÍormidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. Deverâr ainda, possuir licença especiÍica para tíansporte
de alimentos, emitido pelo óÍgfu de vigilância sanitária municipal ou

estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que

contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o trânsporte
de qualquer outro pÍoduto junto ao gênero alimênticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nâs caracteristicas do produto

fornecido.

Molho ln natura 720 16 0 0 736 2,72 2 001,92

68

BATATA DOCE - Exlra, in natura, apresentando gÍau de maturação
adequado a manipulaçâo, transporte e consumo; lsenta de sujidades,
parasitas e larvas, de aordo com a resoluçáo l2[8 da CNNPA.
Lisa, com polpa intacta e Iimpa, com coloração e tamanho uniformes
tipicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou corles na casca,
mancha, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam

alteraÍ sua aparência e qualidade. Livre da maior paíte possivel de
teÍra aderente à câsca e de Íesíduos de fertilizantes. lsenta de
umidâde exteÍna anormal. De colheita recente. Veículos de Entrega:
Deverão ser Íechados, em perfeitas condições fisicas e higiênic!-
sanitárias e em conformidade com o Côdigo Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença especifica para transporte de
almentos, emitido pelo órgâl de vigiláncia sânitária municipal ou
estâdual. A cabine do condutor deverá sêr lsolada da área em que
contém os alimentos para a êntrêga. Não será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem âltêração nas caracteristicas do produto
fornecido.

Kg ln natura 720 384 0 0 í.10'l 3.698,40

69

BATATA IIIGLESA - Extra, in naturâ, apÍesentando grau de
mâturaçáb adequado a manipulação, tÍansporte e consumo; isenta
de sujidades, parasitas e larv6, de acordo com a resoluç*t 12fi8 da
CNNPA. Lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho
unifonnes tipicos da veriêdade, sêm brotos, rehaduras ou col.les na
casca, manchas, m*hucaduras, bolores ou outros defeitos que
possâm alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte
possivêl de tera aderente à casca e de resíduos de fertilizantes.
lsenta de umidade externa anormal. De colheita recente, Veiculos de
Entrega: Deverâo ser fechados, em peíeitas condições Íisicâs e
higiêniccsanitárias e em conformidadê com o Côdigo Brasileko de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licenÇa especiÍica para tÍansporte
de alirnentos, emitido pelo órgâ: de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Não seÍá permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero aljmentício, e ain,la, de
alirnêntos que possibilitem alteÍação nas caracteristicas do produto
fornêcido.

Kg ln natura 1.200 480 1M 384 2.208 3,85 8.500,80

70

BANANA COi,IPRIDA - Apresentação em palmas âvutsas, de
primeira qualidade, tamanho e coloraçáo trniÍorme, com polpa Íirme e
intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos Íistcos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Veiculos de Entrega:
Deveráo seÍ fechados, em perfeitas condiço€s fisicas e higiênico-
sanitárias e em conÍormidade com o Codigo BÍasileiro de Trânsito.
Deveráo ainda, possuir licença especílica para transporte de
alimentos, emitido pelo órgâo de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deveÍá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Nâo será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimentícto, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraQão nas característices do oroduto

Unidade ln natura 2.400 576 0 0 2.976 0,84 2.4ss,etf

É I t Í € 1r u lÁ
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Íomecido.

71

BANAI{A PRATA - Com grau de maturaçáo tal que lhes permita

suportar transpoíe, manipulação e conseívação adequada para
consumo mediato e imediato, tamanho mâiio, apresentando cor,
tamanho e conformaçáo uniformes, sem manchas, mehucaduras,
bolores, sujidades, ÍerÍugem ou outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.
Veiculos de Entrega: Deveráo ser fechados, em perfeitas condiçôes
fisicas e higiênicosanitárias e em conformidade com o Código
BrasileiÍo de Trânsito. Deveráo ainda, possuir licença especiíica para
hanspoíe de alimentos, emitido pelo órgtu de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da
área em que contém os alimentos para a entrega. Náo será
peÍmitido o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero
alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem alteração nas
caracteristicas do produto fomecido.

Unidade ln natura 4.800 4 800 960 0 10.560 0,46 4 857,60

t2

BETERRABA - Extra, in natura, apresentando grau de maturaçáo
adequado a manipulaçã0, transporte e consumo; isenta de sujidades,
parasitas e larvas, de acordo com a resoluçáo 12178 da CNNPA.
Lisa, polpa intacta e limpa, com coloraçâo e tamanho uniformes
tipicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca.
manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos quê possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de
terra aderenle à casca e de residuos de fertilizantes. lsenta de
umrdade exteÍna anormal. De colheita recente. Veiculos de Entrega:
Deverão ser fechados, em perfeitas condi@s Íisicas e higiênico-
sanrtárias e em conformidade com o Código Brasileiro de TÍânsito.
Deverâo ainda, possuir licença especifca para transporte de
âlimentos, emitido pelo órgà: de vigilância sanitária municipal ou
estadual, A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gêneÍo alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitêm alteração nas caracteÍísticas do produto
fomecido.

Kg ln natura 240 192 0 0 432 4,98 2.1 s1,36

73

CEBOLA - Brancâ, in natura; de primeira, com grau de maturaçáo
adEuado a manipulaçâo. transporte e consumo, isenta de sujidades,
paÍasitas e larvas, de acordo com a resoluçáo 12i78 da CNNPA.
Veiculos de Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas condiçôes
íísicas e higiênicosanitárias e em conÍoÍmidade com o Código
Br6ileiro de Tránsito. Deveráo ainda, possuir licença especifica para
trânspoÍtê de alimentos, emitido pelo órgáo de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutoÍ deverá ser isolada da
área em que contém os âlim€ntos para a entrega. Não será
permitido o transpoÍte de qualquer outro pÍoduto junto ao gênero
alimentício, e ainda, de âlirnentos que possibilitem alteraçáo nas
caracteristicas do produto íomecido.

Kg ln natura 960 288 144 192 1.584 4,60 7.286,40

74

vrçosâs, brilhantes, sem excesso de umidade, sem srnais de
queimadura, sem talos amolecidos ou folhas escurecidas e murchas.
obs.: molho graúdo. Veiculos de EntÍega: Deverão ser fechados, em
perfeitas condições fisicas e higiênicosanitarias e em conÍormidade
com o Codigo Brasileiro de Trânsito. Deveráo ainda, possuir licença
especifica para transporte de elimentos, emitido pelo órgão de
vigilância sanitária municipal ou estaduâ|. A cabine do condutor
deverá ser isolada dâ área em que contém os alimentos para a
entrega. Não será permitjdo o transporte
junto âo gênero alimenticio, e alnda, de

n4

de qualquer outro produto
alimentos que possibilitem

As caÍacteristicas apresentar-se

Molho In natura 720 288 96 'r88 1.292 3,61 4.664,12

75

FOLHA . vede escura. as folhâs estar bem

Írlolho ln natura 480 192 0 0 672 6,10 4.099,20

76

ser em

caracteristicas apresentar-se
brilhantes,viçosas, excess0sem de sinaissemumidade, de

semqueimadura, amolecidostalos folhasOU escurecidas murchas.
Obs,: molho Veículosgraúdo. de DeverãoEntrega: emfechados,

físicascondiçoes eperfeitas higiênico-sanitáíias conformidadeem
possuir licença
pelo órgâo de

0com BresileiroCodigo Trânsito.de Deverão ainda,
pataespecifica detransporte emitidoalimentos,

sanitáriavigilância OUmunicipal estadual. docabine con0utor

Molho ln nalura 480 288 144 288 r.200 5,02 6.024,00

AV. Sõo Josér, no l0l, Centro, Chô Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-0OO I TeleÍone:81 3537-1140 I CNPJ: ll.O49.8Oó/OOOI-90
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entrega. Nâo será permitido o tÍansporte de qualquer outro produto
junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem

alteracáo nas características do oroduto fornecido.

t7

CENOURA - Lisa com polpa intacta e limpa, com coloração e
tamanho uniformes tipicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou
coÍtes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possam alteraÍ sua aparência e qualidade. Livrê da maior parte

possivel de tena aderente à casca e de residuos de íertilizantes.
lsenta de umidade externa anormal. De colhêita recente. Veiculos de
Entrega: Deveráo seÍ fechâdos, em perÍeitas condiçoes fisicas e

higiênicosanitárias e em conformidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. Deveráo ainda, possurr licença específica para transporte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou

estadual. A cabine do condutor deverá seÍ isolada da área em que

contém os alimentos paÍa a entÍega. Não será permitido o tÍansporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem altêração nas características do produto

íornecido.

Kg ln natura 480 288 96 0 864 4,17 3.602,88

78

CHUCHU - Com desniveis careterísticos na casca, com polpa
intacta e limpa, com coloÍaçfu e tamanho uniformes tipicos da
variedade, sem brotos, rachaduras ou coÍtes na casca, manchas,
machucaduras, boloÍes ou outros dêfeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. Livre da maior parte possivel de terra
aderente à casca e de resÍduos de fertrlizantes. lsenta de umidade
externa anormal. De colheita recente. Veiculos de Enúega: Deverá)
ser Íechados, em perfeitas condiçôes fisicas e higiênicGsanitárias e
em conformidade com o Código Brasilêiro de Trânsito. Deverfo
ainda, possuir licença especíÍica para transporte de alimentos,
emitido pelo órgão de vigilância sanitána municipal ou estadual. A
cabine do condutor dêverá ser isolada da área em que contém os
alimentos para a entrega. Não será p€rmitido o transporte de
qualquer ouko produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas caracteristicas do produto

fornecido.

Unidade ln natura 2.016 960 480 480 3.936 1,73 6 809,28

79

INHÂtlE - Firme, com casca fina e lisa, de colofldo uniforme. tendo o
peso de acordo com o volume e ao toque, o som deve ser fechado,
apresentando peso medio entre 130 a 150 gramas. Veículos de
Entrega: DeveÍão ser Íechados, em perfeitas condições fisicas e
higiênico-sanitárias e em conformidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. Deveráo ainda, possuiÍ licença especifica para fansporte
de alimentos, êmitido pelo órgão de vigilância sanilária municipal ou
estaduâI. A cabine do condutoÍ deveÍá ser isolada da área em que
contém os alimentos para a entrêga. Náo será permitido o transporte
de qualqueÍ outro produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraçáo nas caracterlstjcas do produto
fornêcido.

Kg ln natura 1 800 960 0 0 2.160 5,17 1 4.269,20

80

LARÂi{JA PERA - Firme, com casca ínâ e tisa, de colorido
uniÍoÍme, tendo o peso de acordo com o volume e ao toque, o som
deve ser fechado, âpresentando peso médio entre 130 a 1S0
gramas. Veiculos de Entrega: Deverão ser fechados, em peÍeitas
condiçoes físicas e higiênacGsanitárias e em conÍormidade com o
Codigo Brasileiro de Tíânsito. Deverão ainda, possuir licença
especificâ para transporte de alimentos, emitido pelo órgão de
vigilância sanitiária municlpal ou estadual. A cabine do condutoÍ
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos para a
entÍega. Nâo será permitido o transpoÍte de qualquer outro produto
junto ao gêneío alimenticio, e arnda, de alimentos que possibilitem
alteração nas características do oroduto Íornecido.

Unidade ln natura 1.200 960 480 0 2.6/t0 0,47 1.240,80

8Í

sujidades, parasitas, fungos, bolores larvas e
vegetais, tanto de mádio a grande, integro, tirme

e veÍdoso, mm odor e sabor caracteristicos. Veículos de Entrega:
Deverão ser Íechados, em peÍfeitas condiçôes fisicas e higiênióo-
sanitárias e em conformidade com o Codigo Brasileiro de Trânsito.
Deveráo ainda, possuir licença específica para transpoÍte de
âlimentos, emitido pelo órgâo de vigilância sanitâria municipal ou
estedual. A cabine do condutor deveÍá ser isolada da área em que
contém os alim€ntos para a entrega. Nâo será permitido o transporte
de qualquer outro pÍoduto junto ao gêneÍo alirnenticio, e ainoa, de
alimentos que possibilitem alteração nas caracteristicas do

de partes pútridas,

detritos animais ou

produto

ou havaí, de rsento

Kg In natura 600 720 240 0 í.560 3,10 5.772,00

82

I|ÁCAXEIRA - Tamanho e coloração uniÍormes: l-ivre de
enfermidades, materiais tenosos; sem danos físicos e mecánicos
oraundos do manuseio e tÍansporte, de acôrdo com a ANVISA.
Veiculos de Entrega: Deverão seÍ fechados ern perfeitas condrçÕes
Íisicas e higiênicosanrlárias e em conÍomidâde corn o Ccdigo
Brasileiro de TÍânsito. Deverão ainda, possuir hcença especiÍice paia
trensporte de âlimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipâl ou estadual. A cabine do mndulor deverá ser isolada da
área êm que contém os alimentos para â entrega. Não será
peÍmitido o transporte de qualquer outro procuto junto ao gênero
alimenticio, e Ainda, de alimentos que possibilitem alteracáo nas

Kg lo natura 480 480 0 0 960 12, 3.187,21

ll'r''Ura,.
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83

IúELANCIA - Firme, casca lustrosa e sem machucados, ao toque o
som deve ser oco, de polpa escura (fruta doce), vaÍiando do
vermelho intenso ao rosa claro, apresentando cor, tamanho e
conformação uniformes, sem manchas. machucaduras, bolores,
sujidades, ou outros deÍeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Peso médio de 5 a 7 Kg. Veiculos de Entrega; Deveráo
ser fechados, em períeitas condi@s Íisicas e higiênico-sanitárias e
em conÍormidade com o Código Brasileiro de Trânsito. Deverão
ainda, possuir licença especifica para transporte de alrmentos,

emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual. A
cabine do condutor deverá ser isolada da área em que contém os
alirnentos para a entrega. Nà) será permitido o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteraçâo nas caractêristicas do produto

fornecido.

Kg ln natura 720 480 120 0 í.320 1,94 2.560,80

81

ilEláO ESPANHOL - Formato redondo, casca amarela, polpa veÍde
claro, firme, casca sem manchas ou machucados, com peso relativo
ao seu tamanho. Deve fazer ruido quando agitâdo demonstrando
que as sementes Já estáo soltas, peso médio de 800 a '1500 gramas.

Veicuios de Entrega: Deverâo ser fechados, em perÍeitas condiçóes
fisicas e higiênicesanitárias e em conformidade com o Código
Bresileiro de Trânsito. DêveÍão ainda, possuir licença especiÍrca para

transporte de afimentos, emitido pelo órgão de vigilâncra sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da
área em que contém os âlimentos para a entrega. i'láo será
permitido o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero

alimenticio, e ainda, de alimentos que possibilitem alteraçáo nas
caracteristicas do produto fornecido.

Kg ln natura 600 288 240 0 1.128 2,73 3.079,44
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PIilENTAO VEROE - De boa qualidade, tamanho médio, integros e
sem manchâs, embalados em rede e peso identiÍcado. Veiculos de
Entrega: Deveráo sêr fechados, em pêÍfeitas condiçoes físicas e
higiênicGsanità'ias e em conformidade com o Codigo Srasileiro de
Trânsito. Deveráo ainda, possuir licença especíÍica para transporte
de alirnentos, emitido p€lo órgâo de vigilância sanitâria municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolda da área em que

contem os alimentos para a entrega. Não será permitido o transporte
de qualquer outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas câracteÍisticas do produto

fomecido.

Unidade ln natura 252 144 180 480 í.056 2,16 2.280,96
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REPOLHO - Branco, hortaliça de cabeça formada pelas

sobreposi@s de Íolhas, foÍma achatada, com coloração verde.
Firmes, compactas e sem rachaduras. As folhas devem eslar livres
de manchas escuras e de perfuraçoes, fresco, firme, com coloraçáo
uniforme e típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeltos
que alterem sua qualidad€. Veiculos de Enkega: Deveráo ser
Íechados, em peíeitas condiçôes fisicas e higiênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasileiro de Tránsito. Deverâo ainda,
possuir licença específrca para tÍansporte de alimentos, emitido pelo
órgfu de vigilância sanitária municipal ou estadual, A cabine do
condutor deverà ser isoladâ da área em que contém os alimentos
para a entrega. Não será permitido o transporte de qualquer outro
produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alinrsnlg5 qeg
possibilitem alteracão nas caracteristicas do produto fornecido

Kg ln natura 600 0 0 0 600 4.76 2.8s6.00
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TOTATE - Fíuto piriforme e oblongo predomina as colorações
vermelhas intensas e uniformes externa e internamente, firmes, sem
deÍormaçôes, sem rompimento da epiderme, sem deteriorâção. Livre
de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesoes de origem
fisica ou mecánica, de formato redondo. Veiculos de Entrega:
Deverão ser fechados, em perfeitas condições Íísicas e higiênice
sanitárias e em coníormidade com o Codigo Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença específica para kanspone de
afimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou
estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada da área em que
contém os aliÍnentos para a entrega, Náo será permitido o lransporte
de qualquer outro pÍoduto junto ao gênero alimenticio, e arnda, de
alimentos que possibilitem alteraçâo aas caracteÍisticas do produto
fomecido.

Kg ln natura 960 ,aa 144 768 2.160 5,64 12.182,40

FTJNDO MIJNICIPAL DE SAUDE

Valor Total registÍado: R$ 225.853,04 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quatro centavos).

2' DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O aiuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Châ
Grande ou lnteressados mediante assinatuÍa de Contrato, observadas as disposiçÕes contidas no Edital do Pregão Eletrônico N" 005/2022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrenle desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão
Eletrônico No 00512022.

2.2 - 0 fornecedor registrado,
Ata de Registro de Preços,

dentro dos quantitalivos estimados, flca obrigado a atender lodos os pedidos efetuados duranle a validade desta

Uut flx.
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FUNDO MTJNICIPAL DE SAUDE

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: 0 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 qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto no 7,89212013, o preço registrado poderá ser revisto em
decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande convocar os
Íornecedores registrados para negociar o novo valor.

4,1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande poderá cancelar o
regisko ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e ad.judicação para esse fim.

4.2 - 0s preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas
federais aplicáveis a espécie.

4.3 - 0 diÍerencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de

Saúde de Chã Grande à época da licitaçã0, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

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 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O Íornecedor 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 Administraçã0, sem justificativa aceitável.

6.3 - não 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 oconência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, deconentes de caso Íortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 - DA DIVULGAçÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação 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 sôguinte ao de sua assinatura,
para ocorÍer no prazo de vinte dias daquela data.

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

E, por estarem assim justos e assinam instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em
direito, na presença das que a tudo assistiram e o subscrevem.

t \
cPF/MF No 353.431.68+34

Secretário Municipal de Saúde
Orgão Gerenciador

SHIFT
Prates
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