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FUNDO MUNICIPAL DE ASSlsTÊNClA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N' OO2I2O22
REGTSTRO DE PREçOS

PROCESSO LTCITATÓR|o N" OOU2O22

ATA DE REGISTRO DE PREçOS FMAS No OO2|2O22

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2022, de um Íado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa jurídica de direito público intemo, corn sede e Foro da Comarca de Chá

Grande, Estado de Pernambuco, localizado à Rua José Trajano Lopes, 54 - Augusto David - Chã Grande-PE,
inscrito no C.N.P.J.IMF sob o no 13.671.776/0001 €5, neste alo representado pela sua Gestora e Secretária de
DesenvoMmento Social Sra. Alexandra Maria Gomes da Fonseca Neto, brasileira, casada, Funcionária PÚblíca,

nomeada por meio da Portaría No 003/2017 datada em 0210112O17, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327
SDS/PE, ôpf no 983.031.66+91, no uso de suas atribuiçôes legais, neste ato denominado simplesmente ÓneÃO
GERENCIADOR DO REGTSTRO DE PREçOS, realizado por meio do PREGÃo ELETRÔNICO N'0022022, e de
outro lado, a Empresa adjudicatária nos itens abaixo, Homologada em 08/042022, 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 Federal no 7.892 de 23.01 .2013, que regulamenta o art. 15 da Lei no

8.666193, observada as condições estabelecídas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

í - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste Fundo Municipal de Assistência
Social de Chã Grande - PE, observada a ordem de classiÍicação, os preços do fornecedor registrado a seguir
relacionado, obfetivando o compromisso de fomecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatorio.

í,í - Fornecedor- ltem

RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA ME, CNPJ N" 21.393.05í/000í-í6, com sede à Rua Machados, no 87 - Lot.

Eng. Guararapes - Marcos Freire - Jaboatão dos Guararapes/PE : CEP: 54.368-220, Fone: (87) 9.8521.2686,
representada por seu Representante Legral, Sr. Renato José Bezena de Paula, brasileira, solteiro, empresário,
residente e domiciliado em Carpina/PE, RG No 6.418.282 SDS/PE, CPF/MF No 011.635.934-00.

ITEH DESCRIçÃO MARCA QTD UND
VALOR

UNÍTÁR|O Ri
VALOR

TOTAL Ri

0í

ACHOCOLATADO EM PÕ - Alimento achocolatado em
pó, instantâneo. O produto deve ser fortificado com
vitaÍninas e minerais, sem ranço. Embalagem: Plásticâ,
hermêücamente fechada ou lata, resistente, sem
perfurações ou amassamentos. Contendo 1 Kg do
produto. Rotulagem: Deverá conter externamente os
dados de identificaçpo e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade, quantidade
do produto e número do registro. O produto deverá
eprêsentar validade mínima de 180(cento e oitenta) dias
a partir da data de entrega na unidade requisitante.
Veículos de Entrega: Deverão ser fechados, em perfeitas
condiçôes físicas e higiênico-sanitárias e em
conÍormidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença específica para transporte
de alimentos, emitído pelo órgão de vigilância sanÍtária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser
isolada da área em que contém os alimeÍtos para a
entrega. Não será permitido o transporte de qualquer
outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possíbilitem alteração nas características
do produto fornecido.

Italac 72 Kg í5,00 1.080,00
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AçÚCAR CRISTAL GRANULADO - Obtido da cana de
açúcar, tipo cristal. Com aspecto, cor, cheiros próprios e
sabor doce. lsento de sujidades. Embalagem:
Embalagem primária: Tipo plástica tÍansparente e
resistente. Devendo aprêsentar peso líguido de I kg.
Emba[agem secundária: Tipo plásüca reforçada,
adequada ao empilhamento recomendado, lacrada e
identificada com o nome de empresa, rssistente a danos
durante o transporte e arnivenamento, garantindo a
integÍidade do produto durante todo o seu período de
validade e @ntendo, no máimo 30 kg de poso líquido.
Roü:hgem: Com identificação do produto, marca do
íabricante, registro do Ministério da Agícultura, validade
mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega
do pÍoduto. Conforme Resoluçáo RDC No 271
(22lOgt2OO5l. VeÍculos de Entregar Deverão sêr
fechedos, em perfeitas condições fÍsicas e higiênico-
sanitárias e em conformidade com o Código Brasileiro de
TÉnsrlo. Deveráo ainda, possuir Íicença espocÍÍica para
transpoÍtê de alimentos, emiüdo 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. Nâo será permitido o transporte de
qua§uer outro produto junto ao gênero alimerúício, e
ainda, de alimentos que possibilitem alteraçáo nas
camcterÍstirps do produto fomecido.

Primavera 720 Kg 3,74 2.692,80

05

ADOçANTE - Dietético líquido à base de Sacarina
Sódíe e Ciclamato de Sódio. Sem gluten. Composto
pelrs seguintes ingredientes: Água, Sorbitol,
Edulcorantes Artificiais: Sacarina Sódica e Ciclamato de
Sódio e Conservantes: Metilparabeno e Propilparabeno,
Acidulante: Ácido CÍtrico. Cada gota contêm 0,002 kcal.
Plástica, hermeücamente fechada. Resistente, sem
perfuraçoes ou amassamentos. Contendo 100 ml do
prduto. Data de validade mínima de seis meses no ato
da entrega e regislrado pela ANVISA. Deverão ser
fechados, em perfeitas condições fÍsicas e higiênico-
sanilárias e em conformidade com o Codigo Brasileiro de
Trânsito. Deverão ainda, porsuir licença especílica para
transporte de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância
sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contíÉvn os alimente
para a entrega. Não será permitido o transporte de
qua§uer outro produto junto ao gênero alimentício, e
ainda, de alimentos que possibilitem alteração nas
característiqqs Qo produto Íornecido.

Sadio 288
Unidade
de 100m1

2,50 720,00
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ARROZ PARBOLIZAOO fnPO í) - Pré-cozido,
consütuído de gráos inteiros, com teor de umidade
máxíma de 15%, náo precisa lavar, isento de sujidades e
materíais estranhos. Embalagem primária: Tipo plásüca
transparênte e resistente. Devendo apresentar peso
líquido de 1 kg. Embalagem secundária: Tipo plástica
reforçada, adequada ao empilhamento recomendado,
lacrada e identificada com o nom6 da empresa, rosistentg
a danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu
período de validade e contendo, no máximo 30 kg de
peso líquido. Rotulagem: Com identificaçáo do produto,
marca do íabricante, registro do Ministério da Agricultura,
validade mÍnima de 180 dias (ô meses) a partir da data
de entrega do produto. Coníomre Resolução RDC No
271 (2210912005). Veículos de Entrega: Deverão ser
Íochados, em peíeitas condições íÍsicas e higiênico-
sanitárias e em conformidade com o Código Brasileiro de
TÉnsito. Deverão ainda, possuir licença especÍfica para
transpoÍte de alimenlos, emitido pelo órgão de vigilância
sanitária municipal ou estradual. A cabine do condutor
deverá ser isobda da área em que contém os alimentos
para a entrega. Nâo será permitido o transporte de
quahuer outro produto jurúo ao gênero alimentício, e
ainda, de alimentos que possibilitem aÍteração nas
características do pÍoduto Íomecido.

Kiarroz 720 Kg 3,94 2.836,80

a7

A\rElÂ EM FLOCOS FINOS - Produto resultante da
moagêm de grãos de aveia, após limpeza e classiÍicação.
lntegral, isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Admitindo umidade máxima de 15Yo por peso.
Êmbalagem primária: Acondicionado em saÇgs plásticos
apropriados, fechados. Embalagern secundária: caixas
em material apropriado, contendo 2009 e suas condições
deverão estar de acordo a preseryar as caracteÍísticas do
produto. Rotulagem: ldentificaçáo, Procedência,
lnformações Nuúicionaís, Número de Lote, Quantidade
do Produto, Data de Validade com prazo de no mínimo
180 dias (6 meses) a partir da datâ do recebimento.
Veículos de Entrega: Deverão ser Íechados, em peíeitas
condições físicas e higíênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, possuir licença específica para transporte
de alimentos, emiüdo pelo órgão de vigilância sanitáía
municipal ou êstadual. A cabine do condúor deverá ser
isolada da área em que contém 06 alimentos para a
e{trega. Não será permitido o transpoÍte de qualquer
outro produto junto ao gênero alimentÍcio, e ainda, de
alimentos que possibilitem alteração nas características
do produto fomecido.

Dular 480
Unidade
de 200G 2,74 1.315,20
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BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER - Tipo
"Cream Cracker', de Farinha de Trigo com Sal, Gordura
Vegetat Hidrogenada, Aromatizado e Enriquecido com
Vitaíninas. Consistência crocante, sem corantes
artÍficiais. Embalagem primária: Em pacotes
impermeáveis lacrados que garantam integridade e

impresso. Corn peso ltquido de 4009. Embalagem
socundária: Em caixas de papelão contendo, no máximo
20 pacotes com 4009, peso líquido total de I kg'
ldentificação, Procedência, lnformações 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
resoluçáo RDC no263, de 22 de setembro de 2005 -
ANVISÁ/M§. Veículos de Entrega: Deveráo ser fechados,
em perÍeitas condiçôes Íísicas e higiênico-sanitarias e em
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deveráo ainda, possuir licença especíÍica para transporte
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condrÍor 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
alimêntos que possibilitem alteração nas características
do produto fomecido.

Mauricea 720 Pacote
de 400G

3,58 2.577,60

21

FEIJÃO CARTOQUINHA (MULATINHO -TIPO í) - Feijão
carioquinha, tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído
de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima
de 15o/o, isento de material tenoso, sujidades e mistura
de outrâs variedades e es@ies. Embalagem primária:
Tipo plásüca transparente e resistente. Devendo
apresentar peso líquido de 1 kg. Embalagem secundária:
Tipo plásüca reÍoçada, adequada ao empilhamento
recomendado, lacrada e identificada com o nome da
empresa, resistente a danos durante o transporte e
arnazenamento, garanündo a integridade do produto
durante todo o seu período de validade e contendo, no
máximo 10 kg de peso líquido" Rotulagem: Com
identilicaçáo do produto, marea do fabricante, registro do
Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias (6
meses) a partir da data de entrega do produto. Conforme
Resolução Anvisa CNNPÀ No '12178. Veículos de
Êntrega: Deveráo ser fechados, em perfeitas c,ondições
físicas e higiênico-sanitárias e em conformidade com o
Código Brasileiro de Trânsito. DeveÍão ainda, possuir
licença especíÍica para transporte de alimentos, emitido

i peb órgão de vigiláncia sanitária municipal ou estadual.

i R cabine do condutor deverá ser isolada da área em que

I contém os alimentos para a entrega. Não será permitido
I o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero

I afimentício, e ainda, de alimentos que possibilitem
I alteracão nas características do produto fomecido.

Portal 600 Kg 6,71 4.026,00
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FEIJAO TIPO MACASSAR FIPO í) - Feíjão macassâÍ,
novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de
umidade máxima de 15olo, isênto de material ten6o,
sujidades e mistura de outras variedades e espécies.
Embaliagem pÉmária; Tipo plástica transpârente e
resistente. Devendo apresentar peso líquido de 1 kg.
Embalagem secundária: Tipo plástica refoçada,
adcquada ao empilhamento recomendado, lacrada e
identificada com o nome da empresa, resistente a danos
durãnte o transporte e aÍTnazenamento, garantindo a
integridade do produto durante todo o seu período de
validade e contendo, no máximo 10 kg de peso líquido.
Rotulagem: Com iclentilicação do produto, marca do
Íabricante, rêgistro do Ministério da Agricultura, validade
mínima de 180 dias (6 meses) a partir da data de entrega
do produto. ConÍorme Resoluçpo Anvisa CNNPA l.l9

12ll8. Veículos de EntrÊga: Deverão ser fechados, em
perfeitas condições Íísicas e higiênico-sanitárias e em
cofiformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, pcsuir licença específica pam transpoÍte
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
entrêga. Não será permitido o trânsporte de qualquer
outro produto junto ao gênero alimentício, e aínda, de
alimentos que possibilitem alteração nas característieas
do produto fomecido.

Lourenço
São 240 Kg 5,80 1.392,00

21

LEITE EM PÔ INTEGRAL INSTANTÂNEO . PTOdUIO dC
aspec*o em pó uniforme, sem grumos, sujidades,
parasitos, larvas e outras substancias estranhas, de
coloraÉo creme branco e claro, sem ranço, com saber e
odor características. Embalagem primária de materia[
laminado PET metalizado/PEDB, venda hermeticamente
contendo 2009, registro no Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento - MAPA ou pela Agência de
fiscalização Agropecuária do estado - ADAGRO.
Rotulagem: Deve ser rotulado de acordo com as
resoluções ROC 359/03 e RDC 360i03 da ANVISAIMS.
Validade de Í2 meses â contar da data da entrega.
Veículos de Enlrega: Deverão ser fechados, em perfeitas
condições físicas e higiênico-sanitárias e em
conformidade com o Código Brasileiro de TrânsÍto.
Deverão ainda, possuir licença específica para transporte
de aÍímentos, emitido peÍo órgâo de vigilância sanitária
municipal ou estadual. A cabine do condutor deverá ser
isolada da área em que contém os alimentos para a
entrêga. Não será permitido o transporte de qualquer
outro produto iunto ao gênero alimentício, e ainda, de
alirnentos que possibilitem alteração nas caracterÍsticas
do produto fornecido.

Itambé 1.800 Pacote
de 20OG

5,93 10.674,00

26

LEITE DE COCO - Obtido a partir do endosperma do
fruto sâo e maduro do coqueiro (cocos nucifera L.) por
processos mecânicoe adequados, homogenizado,
pasteurizado e envasado. Cor, cheiro e sabor nào
rançoso propno. Devendo estar isento de substâncias
eslranhas à sua composição. Embalagem em ganafas de
üdro ou p€t transparente corn SOOml. Rotulagem: DeveÉ
ser rotulado de acordo com a Resoluçao RDC no 83 de
15109/2000, ANVISA. E validade de 12 meses a contar
da data da êntrega. VeÍculos de Entrega: Deverão ser
fechados. em perfeitas condições físicas e higiênico-
sanitárias e em conformídede com o Código BrasiÍeiro de
Trânsíto. Deveráo ainda, possuír licença especíÍim para
transporte de âlimentos, emitido pelo órgão de vigilância
sanitária municipal ou estadual. A cabine do condutor
deverá ser isolada da área em que contém os alimentos
parâ a entrega. Não será permiüdo o transporte de
qualquer outro produto junto ao gênero aíimerdício, e
ainda, de alimentos que possibilitem alteração nas
qarac'terÍst'rcas do produto fomscÍdo.

ETA 2BB
Unidade
de 500m1

2,86 823,68

n
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ÍúARGARINA - Produzida exclusivamente de gordura
vegetal, lipídio de 60%. Com adiçáo de sal. Embalagem:
Em potes de polipropileno com lacre de papel
aluminizado entre a tampa e o pote. Resistentes e que
garantam a integridade do produto até o consumo.
Contendo 250 S. Rotulagem: Deverá conter
extemamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto e número do registro. O produto
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
VeÍculos de Entrega: Deverão serfechados, em peíeitas
condições ííslcas e higiênico-sanitárias e êm
conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito.
Deverão ainda, pcsuir licença específica para trânspoÍle
de alimentos, emitido pelo órgão de vigilância sanitária
municipal otr estadual. A cabine do condutor deverá ser
isolada da área em que contém os alimentoe para a
ontrêga. Não será permitido o transporte de qualquer
outro produto junto ao gênero alimentício, e ainda, de
alimentos que possibilitem âlteraÉo nas características
do prodúo fomecido.

Claybom 240 Unidade
de 250G

2,&O 672,00

32

PROTEINA TEXTURIZADA DA SOJA . NPO ESCURA -
Produto obtido a partir da farinha desengordurada de soja
(Glycine Max, L.) Através da extrusáo termoplásüca e alta
temperaíra e cuilo período de tempo. Embalagem:
Plástice transparente e atóxico, impemeada, limpa, náo
üolada, resistente que garanta integridade, e impressa.
Devendo apresentar peso líquido de 5009. Rotulagem:
ldenü6caçao, Procedência, Número de Lote, Quantidade
do Produto, Data de Validade. Validade Mínima de 180
dias (6 meses) a partir da entrega. Entrega de Veículos:
Deverão ser fectados, em perfeitas condições flsicas e
h§iênico-sanitárias e em conformidade com o Código
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 deveÉ ser isolada da área em que
contém os alimentos para a €ntrBga. Náo será permitido
o transporte de qualquer outro produto junto ao gênero
alimentÍcio, e ainda, de alimentos que possibilitem
altorêção nas caracterÍsücas do produto fomecido.

Dona Julia 240 Unidades
de 500G 3,30 792,00

35

CARI{E DE AVE . FRANGO INTEIRO - ResfrÍado, de
quaQuer substância contaminante que possa allerar ou
encobrir alguma alteração, aspeclo próprio, nâo
amolecido, e nem pegajeo, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência de
sujidades, parasilas e larvas. Embalagem primária:
Plástico limpo, nâo violado, resistente, que garanta a
integridade do produto até o momento do consumo.
Contendo um frango inteiro. Embalagem secrndária:
Caixa lacrada. Rotulagem: DeveÉ conter extemamente
os dados de idenüficação, procedência, informaçôes
nutncionais, número de lote, quantidade do produto,
núÍnero de registro no Ministério da Agrícuftura,
SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SlF. Deverá
apresêntar validade mínima de 30 dias a partir da data de
recebimento do produto. Veículos de Entrega: Veículo em
canoceria fechada, lsotérmica e higienizada.
Aprssentando Certificado de Mstoria, emíüdo no
rnunicípio ou estado, expedido pela respectiva autoridade
sanitária, om etêndimento à Lei 6.437n7 e o Decrêto
Estadual no 20.786, de 10/08/98, ao Côdigo Sanitário do
Estado de Pernambuco - Att.275 capú, §1o e Nl. 277 e
Portaria CVS -15, de O7l 1 1 l9'1.

Frango
Dourado

1.920 Kg 8,03 15.417,60
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COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - sem pele e sem
osso coÍtes congelados de coxa e sobrecoxa de frango
sem pele e sem osso, congdados preferencialrnente pelo
sÍstema lQF. Sem adição de sal e temperos. Deverão ser
provenientes de estabelecimento inspecionado pelo
órgão competente (SIF/SISP/SIM). Aspecto:
caractrsrístico não pegajoso, textura: característica, cor:
r6sea, odor: caracterÍstlco de came de frango fresca
congelada e sabor característico não salgado.
Embalagem Primária: saco plástico atóxico termosoldado
contendo até 1kg. Embalagem secundária: caixa de
papeláo reforçada, adequada ao empilhamento
recomendado, reslstente a danos durante o transporte ou
aÍmazenaÍnento e que garanta a integridade do produto
durante todo o seu período de validade, com até 18 kg.
Prazo de validade: mÍnima dê 12 meses quando
conservado a temperatura de-12"C ou mais frio. O
produto, o rótulo e a embalagem devem obedecer à
legislaçáo vigonte.

Frango
Dourado

720 Kg 8,31 5.983,20

37

CARNE BOVTNA DE 2f (ACEM OU MúSCULO) -
Congelada em peças, com no máximo 3o/o de água, 1Oo/o

de gordura e 3ôÁ aponevrases, cor própria sem manúas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de
parasitas e larvas, deve ser isenta de cartilagens.
Embalagem a vácuo, em saco plástico transparente e
atóxico, flexível e resistente, que garantra integridade do
prodúo até o momento do consumo. Em pacotes de 1kg,
acondicionados em câixas lacradas de 10k9. Rotulagem:
Na embalagem devem constar dados de identiÍicação e
infomações nutricionais do produto, validade mínima de
30 dias a partir da data da entrega, no do registro no SlF,
SIE ou SlM. VeÍculos de Entrega: VeÍculo em canoceria
fechada, lsotérmica e higienizada. Apresentando
Certificado de Vistoria, emitido rrc município ou estado,
expedido pela respectíva autoridade sanitária, em
atendimento à Lei 6.437177 e o Decreto Estadual no

20.786, de 10/08/98, ao Código Sanitário do Estado de
Pemambuco - Art. 275 caput, §1o e AÍt.277 e Portaria
CVS -'t5, de O7l1't191.

Quali§beef í.200 Kg 22,77 27.324,0A
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CARNE BOVINA illoÍDA - Produto sem osso, corn no
máximo 3% de água, lOYo de gordura, e sem
aponevroses, Cor própria, vermelho escuro opaco,
característico de produto congelado. Sem manchas
esverdeadas, ou quaisquer carâcterísücas que inviabilize
o consumo humano. Deverá seguir as especiÍicações da
lnstrução Normativa n" 83 de 21111/2A03, do MAPA.
Embalagem primária: lmediatamente realizada após a
moagem, devendo cada tubete ser de dástico resistente
e adequado para o produto. Com peso líquido de 5009.
Embalagem secundária: Deverá ser em caixa de papelão
reforçada, adequada ao empilhamento recomêndado,
lacrada e identificada corn o nome da empresa, resistente
a danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo o seu
período de validade. Será considerada ímprópría e será
recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que
exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.
Rotulagem: Deverá ser rotulado de acordo 6úÍn a Portaria
no 371 de 04lAgN7 do MAPA, Resolução RDC no 359 de
2311212003 da ANVISA/MS, Resolução RDC no 360 de
?U1A20,CÂ da ANVISA /MS e Resoluçáo RDC no 259 de
?O|O9ÍZ0OZ da ANVlSAilvlS. Constando: ldentificação do
prodrÍo, notne e endereço do Íabricante, lista de
ingredientes, conteúdos lÍquidos, data de fabricação, data
de validade w pÍazo máximo para consumo, número do
lote e inÍormação nutricional. Veículos de Entrega:
Veíqrlr em canoceria fechada, lsotérmica e higienizada.
Apresentando Certificado de Vístoria, emitido no
município ou estedo, expedido pela rcspectiva autoridade
sanitária, em atendimento à Leí 6.437177 e o Decreto
Estadual no 20.786, de 10/081/98, ao Código Sanitário do
Estado de Pemambuco - A11.275 caput, §1o e NL 277 e
Por&aria CVS -15. deO7l11l91.

Fortboi 720 Kg 12,10 8.712,00

39

CARNE BOVINA §ALGADA (CHARAUQ - Came seca
bovina, limpa, sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem
pelancas, isenla de substancias estranhas ao produto,
que sejarn impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas a
organoÍéptícâs). lnspecionada pelo Ministério da
Agricultura, Pecrária e Abastecimento - MAPA.
Embalagem primária: Acondicionada em embalagem
plástica apropriada, atóxica transpaÍente, limpa,
resistente e inüolável. Com peso médio de 5 kg cada
peça, embalada a vácuo. Embalagem secundária:
Acornodada enr caixas de papelâa totalizando 30kg em
perÍeitas condições estruturais padronizadas ê lacradas,
Rotulagem: A embalagem deverá conteÍ extemamente os
dados de idenüticação, procedência, Data de Validade,
informações nutricionais, número de lote, quantídade do
produto, número do registro do Ministério da Agricultura,
SIF/DIPOA e carímbo de ínspeção do SlF.Deverá
apresentar validade mÍnima de 30 dias a partir da data de
entrega na unidade requisÍtante. Veículos de Entrega:
Veículo em canoceria fechada, lsotérmica e higienizada.
Apresentando Certificado de Vistoría, emitido no
município ou estado, expedido pela respectiva autoridade
sanitárie, em atendimênto à Lei 6.437n7 e o Dêcreto
Estadual no 20.786, de '10/08/98, ao Código Sanitário do
Estado de Pernambuco - Ar1.275 cãprrt, §ío e Ar1.277 e
Portaria CVS -15, de 07111191 .

lguaçu 360 Kg 27,fi 9.900,00

tr
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Valor Total registrado: RS 109.96í,28 (Cento e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e oito

40

FIGADO BOVINO - Apresentado em peças inteiras,
congelado, com aspecto brilhante, avermelhado escuro,
sabor e cheíro característicos, isento de manchas
esverdeadas ou amareladas, sem sujidades, parasitas e
larvas. Embalagem primária: A embalagem original deve
ser em saco de polietileno transparente e atóxico, Íimpo,
não violado, resistente, gue garanta a integridade do
produto ató o momento do consumo. Embalagem
secundária: Acondicionado em caixas lacradas.
Rotulagem: DeveÉ conter extemamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, quanüdade do produto, número do
registro no Ministério da Agricuhura/SlF/DIPOA e carimbo
de inspeção do SlF. Deverá apresentar validade mínima
de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. Veículos de
Entrega: Veículo em canoceria fechada, lsotérmica e
higienizada. Apresentando Certificado de Vistoria, emitido
no município ou estado, expedido pela respectiva
autoridade sanitária, em atendimento à Lei 6.437177 e o
Decrelo Estadual no 20.786, de í0/08/98, ao Código
Sanitário do Estado de Pemambuco - A,Í1. 275 caput, §ío
e NL 277 e Portaria CVS -'15, de 07 I 1 1191.

Friboi 480 Kg 12,09 5.803,20

12

SALSICHA - §alsicha de came de frango/bovina üpo hot
dog, cungelada, com no máximo de 20Á de amido. Com
aspecto caracterísüco, cor própria sem manchas
pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com
adição de água ou grelo no máximo de 10olo. Conservaçâo
0 a soC. Acondicionada em embalagem ptástica
apropriada, atóxica transparente, limpa, resistente e
inviolável. Produto póprio para consumo humano em
conÍormidade com a legislação sanitária em vigor. A
embalagem deverá conter extemamente os dados de
identificação, procedência, DATA DE VALIDADE,
inúormaçóes nutricionaiq número de lote, quantidade do
produto, número do registro do Ministério da Agricultura,
SIF/DIPOA e carimbo de inspeÉo do SlF. Veículos de
Entrega: Veículo em canoceria fechada, ISOTÉRMICA e
higienizada. Apresentando CERTIFICADO DE
VISTORIA, emitido no município ou estado, expedido
pela respectúa autoridade sanitária, em atendimenlo à
Lei 6.437177 e o Decreto Estadual no 20.786, de
10/08/98, ao Código Sanitário do Estado de Pemambuco

- A,r1.275 caput, §1o e ArL 277 e Portaria CVS -15, de
07111191.

Estrela 480 Kg 7,O1 3.364,80

62

POLPA DE FRUTAS DE ACEROLA - com aspecto, cor
e sabor caraeterístico, isentoo de bolores, sujidades,
parasitas, larvas. Tenosos e detritos animais e vegetais,
acondicionados em sac! plástico atóxico ci peso lÍquido 1

kg identificado, valor nutricional e data de validade. O
produto devs conter os regístros obrigatórios do
Ministério competente.

Gosto
D'mel

240 Kg 4,U 1 .1 61 ,60

63

POLPA DE FRUTAS BE GOIABA - corn asp€cto, cor e
sabor caracterÍstico, isentos de bolores, sujidades,
parasitas, larvas, tenosos, e detritos animais e vegetais,
acondicionados em saco plástico atóxico c/ peso líquido 1

kg, idenüficado com valor nutricional e data de validade.
O produto deve conter os registros obrigatórios do
Ministério competente.

Gosto
D'mel

240 Kg 4,84 1 .161,60

64

POLPA DE FRUTAS DE GRAVIOLA - com aspecto, cor
e sabor característico, isentos de bolores, suiidades,
parasitas, larvas. Terrosos e detritos animais e vêgetais,
acondicionados em secú plástico âtóxico c/ peso líquido 1

kg identiftcado, valor nutricional e data de validade. O
produto deve conter os registros obrígatórios do
Ministério comoetente.

Gosto
D'mel

240 Kg 6,38 1.531,20

centavos).
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2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo
Municipal de Assistência Social de Chã Grande ou lnteressados mediante assinatura de Contrato, observadas as
disposiçôes conüdas no Edital do Pregão Eletrônico N" 0022022.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Regístro de
Preços e Edital de Pregão Eletrônico No 00212022.

2.2 - O fomecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, Íica obrigado a atender todos os pedidos
efetuados durante a validade desta Ata de Regístro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREçOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Assistência Social de Chá Grande
adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os prêços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão diwlgados no
Diário OÍicialdos Municípios do Estado de Pernambuco.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto \rt. 17 do Decreto no 7.89212O13, o preço registrado
poderá ser revisto em deconência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo
Municipal de Assistência Socíal de Chã Grande convocar os íornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.í - Caso o Íomecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Assistência
Social de Chã Grande poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem
novas propostas, gerando novo.iulgamento e adjudicação para esse Íim.

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

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fomecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado eÍetuada
pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande à época da licitação, bem como eventuais descontos por
ela concedidos serão sempre manüdos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS: A presente Ata terá validade de í2 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.

6 - DO CANCEI-AMENTO DO REGISTRO: O fomecedor terá seu registro cancelado quando:

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

6.2 - não retirar a respec{iva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justiÍicativa aoeitável.

6.3 - não aceitiar rêduzir o seu preço regisúado, na hipótese de este se tomar superior àqueles praticados no
mercado;

6.4 - tirrer presente razôes de interesse público.

6.4.1 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstras, assegurados o mntraditório e a ampla defesa,
será Íormalizado por despacho da autoridade competente do órgâo gerenciador.

6.4.2 - O fomecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na oconência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, deconentes de caso fortuito ou de
fiorça maior, deüdamente comprovados.

7 - DA OIVULGAçÃO DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de
Preços na imprensa oficial, que é condiçâo indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão
Gerenciador até o guinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocoÍrer no prazo de vinte dias daquela
data.

I - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fomecimento será o Foro da
Comarca de Gravatá/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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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 das duas testemunhas abaixo idenüficadas, que a tudo
assisüram e que tamÉm o subscrevem.

by:

f,*áo êaa.*

^áúxatuün,q uCI^Â* 64"^^r.
Alexándra Maria Gomes da Fonsecã ^rrj6

âaç
Neto

CPF/MF No 988.03í.664-9í
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Órgão Gerenciador

Renato José Bezerra de Paula
RENATO JOSÉ BEZERRA DE PAULA ME

CONTRATADA

NOME:
CPF:

TESTEMUNHAS:

ISIE, 0y1,w //aru//, yorlu fucPF: ob3.lbz.?g4.51 r' "Hrl*ho5à.
.& J,- cpui^^'
Nos. 824- G2
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