
FUNDO MUNICIPAL DE SAITDE

pRecÃo eurRônrco No tltls,2o22
REGTSTRO DE PREçoS

PRocEsso ltcrlróruo No 006/2022

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS FMS N0 A11n0n

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 Pemambuco,
localizada à Avenida Vinte de Dezembro, 145 - Cenúo - Chã Grande - PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o n0 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 N0 285/2017 datada em 0110812017, portador da Carteira de ldentidade N" 1.826.812/SSP/PE,
CPF n0 353.431.684-34, no uso de suas atribuiçóes legais, neste ato denominado simplesmente ÔReÃO GERENCIADOR DO
REGISTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2022, e de outro lado, a Empresa
adjudicatária nos itens abaixo, Homologada en 2ü04120?2., 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 Lei no 8.666/93, observda as condi@es estabelecidas no ato

convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande - PE,

observada a ordem de classiÍicação, os preços do fomecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de
fornecimento, nas mndiçoes estabelecidas no ato convocatório.

1.1 -Fornecedor-ltem

J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS lrE, CNPJ N0 36,369.95410001-13, com sede à Avenida Sâo José, S/N -
Box 13 - Mercado Público - Manoel Simôes Barbosa - Châ Grande/PE - CEP: 55.636-000, Fone: (81) 9.9486.2582,
representada por seu Representante Legal, Sr. Jefferson Barbosa dos Santos, brasileira, casado, empresário, residente e
domiciliado em Chã Grande/PE, RG N0 8.811.168 SDS/PE, CPF/MF N0 095.466.394-27.
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FIGADO BOVII{O - Apresenbdo em peças inteins, corgdado,
com aspê610 bÍilhante, aveÍÍrElhado essjÍo, sabor e cheiÍo
caracteÍiíir, isênto de BEndEs es1,eídeadas ol aínaÍeladas,
seín suiidades, paraihs e larras. Embalagem pÍimáÍia: A
êmbalag€m oÍiginal d€E soí em saco de polistileno

transpar€nte o âtqico, liÍÍpo, não violado, Í€sistontê, que
garantr a inlsgridde do pÍoduto atê o momonlo do coÍÉuÍno.
Embalâgeín serdfoía: Âcüdiionado em cahas bcEdas.
Rofulagem: Deverá conter extemarneflte m dados de
identificação, pÍocedência, informa@ nutridonais, núnso de
lote, quantdade do poduto, número do ÍBgbfo no Ministério
da AgrifttturaislF/DlPOA e carimbo de inspeção do SlF.
Deverá apesentaÍ valtdade minima de 30 (trinh) dbs a mrlir
da dah de entrega. Veiarlc de Entrega: Veiculo em canwria
fechada, lsotéÍmica e h(lieí'izada. Apresenbdo Cert'ficado de
Vistoria, emitido no nrunicípio ou estado, epedido pela

respêctiva auloÍidade sanitária, em atendiÍnento à Lei 6.$7m
e o D€creto Estadual no 20.786, de 1008198, ao Código
Sanitárjo do Estado dê Pêmambuco - Art. 275 caput, §Ío e Art
277 e PoÍhría CVS -1 5, de 07/1 1/31.

K9 Nêboi 't,200 240 60 0 l.í)0 13,00 19.s00.00

06í

PEUE AI{CHOVA - Em pctas, sem cabeça, congelado, ssm
visceras, sem pele, sêm manúas, parasit6 ou fungos,
acondicionado em saco dástico tÍansparente atoxico,
embalado em caixa de papelão. EmbalageÍn a vácuo, em saco
plffiico transpüente e atoxico, ffeÍvel e resislente, que
gaíantâ intêgridade do pÍoduto atá o nnÍnento do coíBumo.
Rotulagem: Dê acordo com as normas da ANVISA. Vêículo6 de
Entrega: Vehulo em canocêÍia fêcfiada, lsotâmicâ e
higienizada. Apíeser/tando Cefificado de Vistorh, emÍü& no
municipio ou estado, expedido pela respectiva autoÍidade
sanitária, em atendimento à ki 8.437t17 e o Decíeto Estadual
no 20.7E6, de Í0/08/98, ao Cod§o SanitáÍio do Estado de
Pernambuco - Art. 275 á$n, §1" e AÍt. 277 e Portana CVS -

Kg Sousa 7N 240 60 1.020 23,99 24.469,80
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Valor Total registrado: R$ 170.545,80 (cento e setenta mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

2' DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipat 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 enkega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Regisko de Preços e Edital
de Pregão Eletrônico N" 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
Municipios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. í7 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
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CARNE BOVüitA (CoXAO toLE OU PATETA) - Congãtda
sem ossos, em peças, com no mâimo 3% de água, l0% de
gordura e 3% aponevroses, cor própria sem manchas
esveÍdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
parasitas e larvas, deve ser isenta de cartllagens. Embalagem a
vácuo, em saco plástico transparentê e atóxico, flexivel e
resistente, que gâÍanta integridade do produto até o momento
do consumo. Em pacotes de 1 kg, acondicionados em caixas
lacradas de 10 kg. Rotulagem: Na embalagem devem constar
dados de idenüfic4ão e informações nutricionais do produto,
validade minima de 30 dias a partir da data da entrega, n" do
registro no SlF, SIE ou SlM. Veiculos de Entrega: Veículo em
carÍoceria Íechada, lsotérmica e higienizada. Apresentando
Certificado de Vistoria, emitido no municipio ou estado,
expedido pêla respectiva autoridade sanitária, em atendimento
àlei6.$7n7 eo Decreto Estadual n" 20.786, de'10/08/98, ao
Codigo SaniÉrio do Estado de Pernambuco - Aí. 275 caput,
§1 " e Art. 277 e Portaria CVS -1 5, de 07/1 1/91.

Kg Neboi 2.520 288 144 288 3.240 29,30 94.932,00

cARlrE BOvtNA (COxAo itoLE Ou eru-erÀy rconselada
sem ossos, em peças, com no máximo 370 de água, 10o/o de
gordura e 3% apnevroses, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com auséncia de parasitas e
larvas, deve ser isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo, em
saco plástico tÍanspaÍente e atóxico, flexivel e resistente, que
garanta integridade do produto até o momento do consumo. Em
pacotes de 1 kg, acondicionados êm caixas lacradas de 10 kg.
Rotulagem: Na embalagem devem constâÍ dados de idêntificaçáo
e inÍormaçÕes nutricionais do proouto, validade minima de 30 dias
a partir da data da entrega, n" do registro no SlF, SIE ou SlM,
Veiculos de Entrega: Veículo em carroceria fechadâ, lsotérmica e
higienizada. Apresentando Certificado de Vistorja, emitido no
municipio ou estado, expedido pela respectiva autoridade
sânitária, em atendimento à Lei 6.437t77 e o Decreto Estadual no

20.786, de 10/08/98, âo Código Sanitário do Estado de
Pernambuco - Art. 275 caput, §1" e Aít. 277 e Portaria CVS -1S,
de 07 t11191.

Kg Neboi 840 96 48 96 í.080 29,30 31 644,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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.

4.3 - 0 diferencial 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.

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 - 0 cancelamento de regisho, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do orgão gerenciador.

6.4.2 - O fomecedor 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 órgão Gerenciadoi ate o quinto âia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

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

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os
Íins previstos em na presença testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o
subscrevem.

§' á
Jairo Paiva

At-u:*->a-
Jefferson Barbosa dos Santos

J B DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME
CONTRATADA

CPF/MF N0 353.431.684-34
Secretário Municipal de Saúde

Orgão Gerenciador

TESTEMUNHAS

NoME: DrruW ry{,W
cPF: 063.{çZTqt-6f
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