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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

pReoÃo elerRôutco No oos/2022
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO L|C|TATORTO No 006/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS FMS No 012t2022

Aos 12 (doze) dias do mês de maio de 2022, de um lado de um lado o FUNDO MUNICIPAL Oe SlÚOe DE CHÃ
GRANDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Chã Grande, Estado de Pemambuco,
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.
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 N" 1.826.81ZSSP/PE,
CPF no 353.431.684-34, no uso de suas atribuiçôes legais, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR
DO REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔN|CO No 005/2022, e de outro tado, a Empresa
adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 2810412022, 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 no

7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lein" 8.666/93, observada as condiçoes estabelecidas no ato
convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

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

1.1 - Fornecedor- ltem

RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA ME, CNPJ No 21.693.051/0001.16, com sede à Rua Machados, no 87 - Lot. Eng.
Guararapes - Marcos Freire - Jaboatão dos Guararapes/PE - CEP: 54.368-220, Fone: (87)9.852'1.2686, representada por
seu Representante Legal, Sr. Renato José Bezerra de Paula, brasileira, solteiro, empresário, residente e domiciliado em
Carpina/PE, RG N" 6.418.282 SDS/PE, CPFiMF N0 01 1 .635.934-00,

ITEM - E EMPRESAS DE PORTE

IIEi' UNIDADE
QTO.

rTÍ1§DÍTÂI
QTD

TOTÂI
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ARROZ PARBOLIZAoO OlpO í) - PÍé-cozido, constituído de
gráos inteiros, com teor dê umidade maxima de 15%, não
prêcisa lavar, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem primárja: Tipo plástica transparente e resistente.
Devendo apresentar peso liquido de 1 kg. Embalagem

secundáÍia: Tipo plástica Íeforçada, adequada ao
emplhamento recomendado, l&íada e identificada com o
nome da empresa, resistente a danos duranle o tÍansporte e
armazenanento, garanündo a integridade do produto durante

todo o seu período de validade e contendo, no máximo 30 kg

de peso liquido. Com identiÍicaçã: do produto, marca do
Íabricante, registro do Mlnistério da Agricultura, validade
minima de 180 dias (6 meses) a partrr da data de entrega do
pmduto. ConÍorme Resoluçtu RDC N" 271 (221W2N5]|
Veiculo de Entrega: Deverão ser Íechados, em peíeitas
condições Íisicâs e higiênico-sanitárias e em coníormidadê com
o Codigo Brasileiro de Trânsito, Deverão ainda, possuir licença

especiÍica para transporte de alimentos, emitido pêlo órgão de
vigilânciâ sanitáÍia municipal ou estadual. A cabine do condutor
dêveÍá ser isolada da áÍea em que contém os alimentos para a
entrega. Não será permiüdo o tÍansporte de qualqueÍ outro
pÍoduto junto ao gênero alimenticio, e âinda, de alimentos que

Dossibilitem alteÍacão nas caracteristicas do Droduto fornecido.

Kg Ki aÍroz 1.440 360 120 384 2.304 4,18 9.630,72

32

FEIJÃO TIPO TACASSAR (ÍlPO'l) - Fêijao macâssar, novo,
constituído de grãos inteiros e sadios, com teoÍ de umidade

máxima de 15%, isento de material tênoso, sujidades ê mistuía
de outras variedades e esÉÉcies. Embalagem pÍimária: Tipo
plástica transparente e resistente. Devendo apresentar peso

l'quido de 1 kg. Embalagem secundária: Tipo plástica

reÍorçada, adequada ao emfilhamento recomendado, lacrada e
identiÍicada com o nome da empresa, resistente a danos

durânte o transpoÍte e armazenamento, garanündo a
inte0ridede do Droduto durante todo o seu DerÍodo de validade

Kg
Sâo

Lourenço
360 120 24 96 600 7,50 4.500,00

DEScRçÃo I'ARCA Q]D,
cÂPs

QTD
PSF Trúâl
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e contendo, no máximo 10 kg de peso liquido. Rotulagemt Com
identificação do píoduto, marca do fabricantê, registro do
Ministério da AgÍicultuÍa, validade minima de 180 dias (6

meses) a partir da data de entrega do píoduto. Conforme
Resoluçâo Anvisa CNNPA N" '1218. Veiculos de Enkega:
DeveÍão ser Íechados, em perfeitas condiçoes fisrcas e
higiênim-sanitárias e em conÍormidade com o Codigo Brasileiro
de Trânsito. Deverão ainda, possuir licenÇa especiíica para

transpoÍte de alimentos, emitido pelo ôÍgâo de vigilância
sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá
ser isolada da área em que contém os alimentos para a
entrega. Nfu será pêmitido o transporte de qualquer outro
produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que
possibilitem alteraÇáo nas caracteÍisticas do Droduto íornecido.

33

FEUAO nPO PRETo OIPO í) - Feijão preto, novo, constituido
de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade mâima dê
15%, isento de mateíal teÍoso, sujidades e mistura de outras
variedades e espÉcies. Embalagem primária: Tipo plástica

transparente e resistente. Devêndo apÍesentar peso liquido de
1 kg. Embalagem secundária: Tipo plástca reíoÍçada.
adequada ao emtÍlhamento recomendado, lacrada e
identiÍcâda com o noíne da empresa, resistente a danos
durante o úanspoÍte e armazenamento, garanttndo a
integridade do produto durante todo o seu periodo de validade
e contendo, no máximo 10 kg de peso líquido. Rotulagemr Com
identificaçao do pÍoduto, marca do fabricante, registro do
Ministêrio da Agricultura, validade minima de 180 dias (6

meses) a partjr da data de entrega do produto. ConÍorme
ResoluÉo Anvisa CNNPA No 12fr8. Veiculos de Entrega:

Deverão ser Íechados, em peíeitas condiçoes fisicas e
higiénico-sanitárias e em conÍormidade com o Codigo Brasileiro
de Trânsito. Deverão ainda, possuir licença especiÍica para

lransporte de alimentos, emitldo pelo órgâo dê vigilância
sanitána municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá
ser isolada da áÍea em que contém os alimentos para a
entrega. Nfu seÍá permitido o transpoÍte de qualquer outro
produto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que

@ssibilitem alteracáo nas carrcteristjcas do Droduto Íornecido.

Kg
LouÍenço

Sao
480 120 24 96 720 7,60
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espaguete de semolina ou sêmola. Sem presença de insetos
ou impurezas. Enriquecido com Íeno, vitaminado. Embalagem
primária: Tipo plástica transparente e resistente. Devendo
apresentar peso liquido de 5009. Embalagem secundária: Tipo
plástica Íeforçada, adequada ao empilhamento recornendado,
lacrada e identificada com o nome da empresa, resistente a
danos durante o tansporte ê armazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu pêriodo de valdade
e contendo, no máximo 10 kg de peso liquido. Rotulagem:
Deverá ser rotulado de a@rdo com a Resoluçáo RDC no 93 de
31/10/20m, ANVISA. O produto deveÍá ter validade mínima de
1 20 dias da data de entrega. Veiculos de Entrega: Deverá> ser
íechados, em pêÍÍeitas condi@s Íisicas e higiênico-sanitárias
e em conformidade com o Codlgo Brasileiro de Tránsito.
Deverão ainda, possuir licença específica para transporte de
alimentos, emitido pelo ôrgão de vigilância sanitáÍia municipal
ou estadual. A cabine do condutor deverá ser isolada dâ árêa
em que contém os alimentos para a entrega. Não será
permitido o kansporte de qualquer outÍo produto junto ao
gênero alimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem

DE TIPO

do

Pacote
com 5009

Mauricéa 1 440 480 240 488 2.648 2,75 7.282,N
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gordura vegetal, tipidio de 6üÁ. Com diÉo de sal.
Embalagem: Em potes de pollprodleno com lacre de papel
aluminizado entre a tampa e o pote. Resistentes e que
garantam a integridâde do produto até o consumo. Contendo
250 g. Rotulagem: Deverá conter externamente os dados de
identiÍicaÉo e procedência, inÍormação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do produto e número do
regisÍo. 0 produto deveÍá apresentar validade minima de 06
(seis) meses a partir da data de entrega na unidade
rquisitante. Veiculos de Entrega: Deveráo ser fechados, em
peíeitas mndiçoes íisicas e higiênico-santtáÍias e em
conÍormidade com o Códiqo Brasileiro de Trânsito. Deverão
ainda, possuir licença especÍÍica para transporte de alimentos,
emitido pelo órgão de vigilância sanitária municipal ou estadual.
A cabine do condutor deveÍá ser isolada da área em que
contem os alimentos para a entrega. Não será perm(tdo o
transporte de qualquer outro produto junto ao
alimenticio, e ainda, de alimentos quê possibilitem i

do

gênero

alteraçã)

SAL - Produzida de

Unidade
com 2509

Claybon 720 240 120 24 1.104 3.091,20

53 CaÍne secaBOVINA
Kg lguaçu 724 120 60 360 1.260 28,75 36.225,00
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sejam impróprias ao consumo e que

caracteristicas naturais (fisicas, quimicas e organolépticas)

lnspecionada pelo MinistéÍio da AgricultuÍa, Pecuária e

Embalagem primária: Acondicionada

r apropriada, atóxica transparente,

limpa, resistente e inviolável, Com peso médio de 5 kg cada

peça, embalada a vácuo. Embalagem secundária: Acomodada

em caixas de papelão totalizando 30 kg em períeitas condições

estruturais padronizadas e lacradas. Rotulagem: A embalagem

deverá conter externamente os dados de identiÍicaçâo,

procedência, Data de Validade, informaçoes nutricionais,

número de lote, quantidde do produto, número do registro do

Ministerio da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeçáo do

SlF. Deverá apresentar validade minima de 30 dias a partiÍ da

data de entrêga na unidade Íequisitante. Veículos de EnÚega:

Veiculo em canoceria íechada, lsotéÍmica e higienizada

Apresentando Certificado de Vistoria, emitido no município ou

estado, expedido pela respectiva autoridade sanitária, em

atendimento à Lett 6.437 177 e o Decreto Estadual n" 20.786, de

Art.doSanitario PernambucoEstado dea010/08/98, Código
/91277Art. e

de substancias ao produto, que

alterem suas

Abastecimento - MAPA.

em embalagem Plá§tica

1.800 1 2,98 23.364,00720 360 120 600Kg Fortboi

Produto sêm osso, com no máximo

3% de água, 10% de gordura, e sem apoíEvÍoses. Cor prÓpria,

vermelho escuro opaco, caracteristico de produto congelado.

Sem maÍEhas esverdeadas, ou quaisqueÍ caracteristicas que

inviabilize o consumo humano. Deverá seguiÍ as especiÍlcaçoes

da lnstrução Normativa n' 83 de 21111/2003, do MAPA

Embalagem primária: lmediatamente realizada após a

moagem, devendo cada tubete ser de plástico resistente e

adequado para o produto. Com peso líquido de 5009.

Embalagem secundária: Deverá ser em caixa de papelão

reÍorçada, adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e

identificada com o nome da empresa, Íesistente a danos

durante o transporte e armazenamento, garantindo a

integridade do produto durante todo o seu periodo de validade.

Será considerada imprópria e serâ recusada a embalagem

deÍeituosa ou inadequada, que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioraçâo. Rotulagem: Deverá ser

rotulado de acordo com a PortaÍia no 371 de 04/09,87 do

MAPA, ResoluÉo RDC n" 359 de 23/1212003 da ANVISA/MS'

Resolução RDC n" 360 de 2311212003 da ANVISA /MS e

Resolução RDC n" 259 de 2010912002 da ANVISA/MS.

Constando: ldentiíicação do produto, nome e endereço do

Íabricante, lista de ingredientes, conteÚdos liquidos, data de

Íabricqáo, data de validade ou prazo mâimo para consumo,

número do lote e iníormação nuficional. Veículos de Entrega:

Veículo em carÍoceria fechada, lsotérmica e higienizada.

Apresentando CertiÍicado de Vistoria, emitido no municipio ou

estado. expedido pela respectiva autoridade sanitária, em

atendimento à le\ 6.43717 e o Decreto Estadual n" 20.786, de

10/08/98, ao Código Sanitário do Estado de Pernambuco - Art.

277 e Portaria CVS

54

192 2.832 9,80Kg
Frango

dourado
2.400 24055

Congelado, de qualquer substância contaminante que possa

alterar ou encobrir alguma alteração, aspecto próprlo, nã0

amolecido, e nem pegajoso, cor própria sem manchas

esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: Plástico

limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do

produto até o momento do consumo. Contendo coxa ê
sobrecoxa ou peito de frango. Embalâgem secundária: Caixa

lacrada. Rotulagem; Deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informaçoes nutricionais, nÚmero de

lote, qúantidade do pÍoduto. número de regisfo no Ministério

da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspêção do SlF.

Deverá apresentar validade minima de 30 dias a partir da data

de recebimento do produto. Veículos de Entrega: Veiculo em

carroceria fechada, lsotérmica e higienizada Apresentando

Certificado de Vistoria, emitido no municipio ou estado,

expedido pela respectiva aútoridade sanitária, em atendimento

à Lei 6.43717 e o Decreto Éstadual n" 20.786, de 10/08/98, ao

Código Sanitário do Estado de PeÍnambuco - Art. 275 caput,

de 07i1277 CVS

(coxA E

240 288 528 15,20 8.025,60Kg Carre58

prepaÍada com carne não mista, toucinho e condimentos, com

aspecto noÍmal, Íirme, sem umidade, não pegajosa, isenta dê

sujidades, parasitas e larva, trata-se de um pÍoduto seco,

fresco, maturado e\ou curado e cozido. Embalagem:

eondicionada em seo de polietileno, bem vedada. Rotulagem:

o Regulamento vigente (Portaria n0 371, de 04/09/97

CALABRESA- tipo

Av. sõo José. no tot. Cen}ro, Chõ Gronde-PE, CEP 55.ó3ó-000 Iouvidorrcrcit h(,gro 3(,e pe. gO v. bl
I rereÍone: sl 35Bz-l I40 J Cl{pJ; I l,0{t,mú/ml,m
Site www.chogronde.pe.gov,br
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da Agricultura e do Abastecimento, Brasil). Transporte: Como
produto defumado,deve seÍtranspoÍtadô em veiculos que
tenham baú isotérmico e dotado de unidade geÍadora de Írio.
líanter em local seco e fresco. Veículo de entrega:
Comercializar em temperatura não superior a +26"C, deverá:
ser Íechados, em períeitas condições Íisicas e higiênicc
sanitáÍias e em conÍoÍmidade com o ffiigo Brasileiro de
Trânsito. Deverão ainda, possuir licenÇa especiÍlca para

transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância
sanrtaria municipal ou estadual A cabinê do condutor deverá
ser isolada da área em que contém os âlimentos para a
entrega. Nfu será permitido o transporte de qualqueÍ outro
pÍoduto junto ao gênero alimenticio, e ainda, de alimentos que

oossibilitem alteracão nas caracteristicas do DÍodulo fornecido

59

t ORTAoELA Tipo plástica reÍoÍçada, adequada ao
emprlhamento recomendado, lacrada e identiÍicada com o
nome da empresa, resistente a danos durante o fansporte e
armazenamento, garantindo a integridade do pÍoduto durante
todo o seu período de validade e contendo, no mâimo 20 kg
de peso líquido. Carne mecanicamente separada de ave, carne
de frango, água, amido, proteina de soja, sal, gorduÍa de
írango, glicose, especiaria: pimenta branca, Íealçador de sabor:
glutamato monossódico (lNS 621), estabilizante: poli fosÍato de
sodio (lNS 452i), antioxidante: eítroblasto de sodio (lNS 316),
conservante: niúito de sodio (lNS 250) e aÍomas naturais de:
coentro, alho, prnenta preta e pimenta veÍmêlha. Alérgicos:
Contém Derivados de SoJa. Nao contém Glúten. Sem uso de
Hormônio, 6mo estabelecê a Legislação Brasileira. Veículos
de entrega: Verculo em caroceria Íechada, ISOTERMICA e
higienizada. ApÍesentando cERIlFlcADo DE VtSTORIA,
emitrdo no municipio ou estado, expedido pela respectiva
autoridade sanitária, em atendimento à Lei 6.437177 e o
Decreto Estadual n'20.78ô, de 10/08/98, ao Código Sanitário
do Estado de Pemambuco - Art, 275 caput, §'1" e An.277 e
Portaria cvs -15, de 07/1 1/91.

Unidade
com 2Kg

Confiança 48 48 0 0 96 8,60 825,60
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SALSICHA - Salsicha de carne de Írango/bovina tipo hot dog,
congelada, com no máximo de 7/o de amido. Com aspecto
caracteristico, cor própria sem manchas pardacentas ou
esverdeadâs, odor e sabor próprio, com adiçâo de água ou gelo

no máximo de 10%. Conservaçáo 0 a 5"C. Acondicionada em
embalagem plástica apropriada, atóxica transparente, limpa,
resistente e inviolável. Produto própÍio para consumo humano
em conformidade com a legislaçao sanitária em vigor. A
embalagem deverá conler externamente os dados de
identifi caçao, procedência, DATA DE VALIDADE, inÍormaçoes
nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do
regisÍo do Ministério da Agícultura, StF/DlpoA e carimbo de
inspeção do SlF. Veiculos de EntÍega: Veiculo em canoceria
íechada, isotérmica e higienizada. Apresentando CertiÍicado de
vistoÍia, emitido no municipio ou estado, expedido pela
respectiva autoridade sanitáÍia, em atendimento à lei 6.$7n7
e o Decreto Estadual n" 20.786, de 10/08/98, ao Codigo
SanitáÍio do Estado de Pernambuco - Art. 275 caput, s1" e Art.
277 e Portaria CVS -15, de 07/1 1/91.

Kg Rara 480 240 288 1.068 8,90 9.505,20

ITEIí DESCRIÇÂO UNIDADE HARCA
QTD.

HOSPITAL
OTD, RESIDÊNcu

reupÊutrcl
QTD.

CAPS
QTD
PSF

QTD
TOTÂL Unitário Totâl

CARNE 0E AVE . FRANGO tN'tEtRO - Congelado, de
qualquer substância contaminante que possa alterar ou
encobrir alguma alteraÉo, aspecto pÍóprio, não amolecido, e
nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor póprios, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem primáÍia: Plástico limpo, nfo violado, rêsistenle,
que garanta a integridade do produto atê o momento do
consumo. Contendo um frango inteiro. Embalagem secundária:
Câixa lacrada. Rotulagem: Deverá conter exlemamente os
dados de identiÍic4âo, procedência, inÍormações nutricionâis,
número de lote, quantidade do píoduto, número de registro no
Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SlF. Deverá apresentar vâlidade minima de 30 dias a parttr da
data de rêcebimento do produto. Veículos de Entrega: Veiculo
em canoceria fechada, lsotérmica e higienizada. Apresentando
Certificado de Vistoria, emitjdo no municipio ou estado,
expedido pela respectiva autoridade sanitária, em atendtmento
à Lei 6.437 177 e o Decreto Estadual n" 20.786, de 1 0/08/98, ao
Código Sanitário do Estado de pemambuco - Art. 275 caput,

§1" e Art. 277 e Portaria CVS -1 5, de 07/1 i/91.

Kg
Frango

dourado
3.600 360 180 225 4.365 9,80 42.7n,N

|TEM -

A\r- Sõo Jo3é. no IOI , CGntÍo, Cttêi eÍonde-pÉ CCP 55-ó3ó-OC|O I fetGtohê: €}l 3S37-tl4G, I CNpJ
m.c:hogÍonde.t)e.9oy. b{
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Valor Total registrado: R$ 192.710,92 (Cento e noventa e dois mil, setecentos e dez reais e noventa e dois centavos).

2 ' DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal
de Saúde de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposiçoes contidas no Edital do
Pregão 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 005/2022.

2.2 - 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 - DO 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 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 fornecedores 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 registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e 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.

13 - O 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 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
justificativa aceitável.

Totel

91

CARNE DE AVE - FRANGO INTEIRO - Congelado, de quatquer

substância contaminante que possa allerar ou encobrir alguma
alteração, aspecto própíio, não amolecido, e nem pegajoso, cor
própria sem manchas esverdeadas, cheiÍo e saboÍ próprios, com
ausência de sujidades, paíasitas e laÍvas. Embalagem primária:

Plástico limpo, náo violado, resistente, que garanta a integÍidade
do produto até o momento do consumo, Conlendo um Írango
inteiro. Embalagem secundária: Caixa lacrada. Rotulâgem: Deverá
conter extemamente os dados de identiÍcação, píocedência,
inÍormaçoês nutÍicionais, número de lote, quantidade do produto,

número de registro no Ministerio da Agricultura, SIF/DIPOA e
carimbo de inspeçáo do SlF. Deverá apíesentar validade mínima
de 30 dias a partir da data de recebimento do produto, Veiculos de
Entrega: Veiculo em carÍoceria Íechada, lsotérmica e higienizada
Apresentândo Certificado de Vistoria, emitido no municipio ou
estado, expedido pela respectiva autoridade sanitáÍia, em
atendimento à letl 6.$7n7 e o Decreto Estrdual no 20.786, de
10/08/98, ao Codigo Sanitário do Estdo de Pemambuco - Art.
275 caput, §1" e Art. 2r/ e Portaria CVS -15. de 07111191.

Kg
Frango

dourado
1.200 120 bU 1.455 9,80 1 4.259,00
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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.í - 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 DIVULGAçÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na

imprensa oficial, que e 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.

8 - DO FORO: 0 Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da
Comarca de GravatíPE, com prejuizo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim
os fins previstos em ,

subscrevem.

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

Jairo Paiva

?29,r*.+rér4A*

wg

justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos
na presença testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o

ç

(

cPF/MF N" 353.431.684.34

Secretário Municipal de Saúde
Orgão Gerenciador

Renato José Bezerra de Paula
RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA ME

CONTRATADA

NOME:

CPF:

t^, c."**,
se\ - La*üa\ PrWrffi,

Chã Grande
ll*t fl1+- $iç1ar.
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