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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". nnoa^ /2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos dias do mês de QvftiO do ano de 2022, a Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Baycux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua FIávio Maroja. s/n -
Centro, Bayeux-Pb - 58306-390, neste ato representada pela Sr(a). Rosienc Sarinho Soares Ribeiro,
brasileira, RG: 4.883.595, CPF: 885.106.204-82, residente c domiciliada à Rua Manoel César Alencar, n" 374
- Aeroporto - Bayeux/PB, CEP: 58.308-070. gerenciadora da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(ARP). decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00018/2022 - FMS-
PMBEX. cujo objetivo fora à formalização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. processada nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
N^ 00045/2022 - FMS-PMBEX a qual se constitui em documento vincuiativo e obrigacional às parles,
conforme o disposto no art. 15 da Lei iC 8.666/93, segundo as cláusulas e condições seguintes:

LI. presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER ÃS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, cujos quantitativos,
especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em
epígrafe.

2.1. Integra a presente Ala de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Bayeux. Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua FIávio Maroja. s/n - Centro. Bayeux-Pb -
58306-390, inscrita no CNPJ n° 08.924.581/0004-02, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.2. Parágrafo único - qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública poderá
solicitar a utilização da presente ARP. independentemente da participação ou não na licitação em epígrafe,
observadas as exigências contidas no Decreto Municipal n° 030/2019. de 16 de julho de 2019.

O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
3.2. Convocar os particulares via fax. telefone ou e-mail. para assinatura da ARP, assinatura do contrato e
retirada da nota de empenho:
3.3. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
3.5. Realizar, quando necessário, previa reunião com os licitantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
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3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem dc classificação) quanto ao interesse em
fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (aos) da Administração Pública que externe (m) a
intenção de utilizar a presente ARP;
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na presente ARP:
3.8. Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes:
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

O ORGÃO PARTICIPANTE e o ORGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORL através de gestor próprio
indicado, obrigam-se a:

4.1. Tomar conhecimento da presente ARP. inclusive as respectivas alterações, para fins de utilização de
forma correta da mesma;
4.2. Consultar, previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida:
4.3. Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP Junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCI ADOR eventuais desvantagens verificadas;
4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada:

4.6. .Acompanhar e fiscalizar o fiei cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente
•ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

^CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DC) FORNECEDOl

O FORNEC EDOR obrisa-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber:
5. 2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente
ARP:

5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital;
5.4. Fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP:
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
participante a Posteriori da presente ARP;
5.6. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente ARP:
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação
e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
5.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da
presente ARP;
5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP:

5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s). com base na presente ARP. exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento:
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5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores Unais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for
o caso;

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
ate o dia de mAro de 2023.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta
Ala encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
licitatório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais
ônus que. porventura, possam recair sobre o fornecimento.

E.MPRESA: CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREGISTA EIRELI, CNPJ: 35.564.405/0001-37
ENDEREÇO: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2162-ALPES SUÍÇOS - GRAVATÁ/ PE. CEP
55.645-000 E-mail: CAR0ATADISTRIBÜID0RA@GMA1L.C0M, FONE: (87) 99900-0276
RESPONSÃVEL: JOSÉ CARLOS LIMA DE MEDEIROS, PORTADOR DO OAB/PE: 15.590. CPF N".
562.460.564-15

8

Azeitona verde sem caroços enibalageni de
500g. Prazo de validade mínimo de 12 meses

a partir da data de entrega.
2.000 UND. Rivoli R$ 7.99 R$ 15.980.00

14

Bombons recheados com cobertura de

chocolate Ikg. Prazo de validade mínimo de
12 meses a partir da data de entrega.

200 KG Garoto R$33.51 RS 6.702.00

19

Cereal iniántil. indicado a partir do 6° mês
de vida. a base de arroz e aveia, rico em

vitaminas e minerais. Zero adição de açúcar.
Embalagem: pcl 150g. Prazo de validade
mínimo de 12 niescs A piutir da data de
entrega.

I.OOO UND. Maisena R$ 4.90 RS 4.900.00

20

Cereal infantil, indicado a partir do 6° mês
dc vida. a base de multicereais, rico em
vitaminas e minerais. Zero adição de
embalagem: pcl 150g. Prazo de validade
mínimo de 12 meses a partir da data dc
entrega.

900 UND. Apti R$ 4.90 RS 4.410.00

25

Condimentos a base de cominho. pct lOOg,
identÜlcado com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade
mínimo dc 12 me.ses a partir da data de
entrega.

3.000 UND. Dona clara R$ 0.96 R$ 2.880.00

30

Extrato de tomate, embalagem dc 340 g.
Acondicionado em embalagem original do
íabricante. com dados dc idcntiticaçào do
produto, data de fabricação e prazo de
validade, de acordo com a resolução 12/78

4.000 UND. Xavante R$ 1,59 R$ 6.360.00
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32

da CNNPA. Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

i"arinha de trigo especial com fermento, em
embalagem de 01 kg original do fabricante,
com dados de identificação do produto, data
de fabricação e prazo de validade, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA. Prazo de
validade mínimo de 06 me.ses a partir da data
de entrega.

300 K(1 Finne R$4.60 RS 1.3.S0.()()

38

45

farinha de trigo sem fermento, em
embalagem de 01 kg original do fabricante,
com dados de identillcação do produto, data
de fabricação c prazo de validade, de acordo
com a resolução 12/78 da CNNPA. Prazo de
validade mínimo dc 06 meses a partir da dataj
de entreaa.

300 ÜND. Finne RS 4.3.3 RS 1.305.00

l"ermcnto em pó químico de lOOg.
identificada com selo dc validade e

rotulagem da .ANVISA. Prazo de validade
mínimo de 12 meses a partir da data de
entreaa.

100

Leite desnatado emcai.xal

acondicionado em embalagem.
litro

800

UN17. Roval RS 3.89 RS 389.00

UND. Bctania RS 4.99 RS 3.992.00

47

Louro em folhas, embalagem com 7g
identificada com selo dc validade e

rotulagem da .ANVISA. Prazo de \alidade

mínimo de 12 Meses a partir da data de
entreaa.

300 UND. Marata RS 1.58 RS 474.00

49

52

54

Macarrão talharim pct 500g. identificado
com selo de validade e Rotulagem da
ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

Manjcricão desidratado. embalagem com 7g
identificada com selo de validade e

rotulagem da ANV1S.A. Prazo de validade
mínimo de 12 me.ses a partir da data dej
entreaa.

1.000 UND. ■Aliança RS 3.39 RS 3.390.00

250 UND. Marata

Margarina vegetal sem sal - produto que se
lapresenta sob forma de emulsão plástica ou
íluída. principal do tipo água em óleo.
produzida basicamente a partir de óleos e/ou
gorduras comestíveis de primeira qualidade.
O produto deverá ter 82% de matéria graxa a
16% de umidade no máximo. A empre.sa
deverá apresentar registro no mini.stério da
saúde (dinal). ficha técnica emitida e
assinada pelo fabricante. laudo
bromato lógico completo expedido por
laboratório oficial. com exames:
organoléptieo. Ilsíco-químico. micro.seópico
e microbiológico. com validade de 180 dias
também na entrega do produto no
almoxarifado. O produto deverá estar de
acordo com a nta-50 do decreto estadual n.o
1.486 de 20/10/78. A embalagem deverá ser
em pote de 500g. com data de fabricação.

RS 2.24 RS 56().()()

.500 UND. De li cata RS 4.20 RS 6.300.00
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64

prazo dc validade e número do lole. Praz.o de

validade mínimo de 12 meses a partir da data
de entreca.

Molho de soja tipo shoyii com 1 litro. Prazo
5S dc validade mínimo de 12 meses a partir da

data de entrega.

Óleo de soja. 100% natural. Embalagem: pct
com 900 ml. Isento de odores estranhos ou

60 qualquer substâneia nociva. Prazo de
validade mínimo 12 me.ses a contar a partir
da data de entrega.

150

2.000

UND.

UNI).

Orégano embalagem com lOg. d data
\alidade identitleada no produto. Prazo de
validade mínimo 12 me.ses a contar a parlii
da data de entrega.

62

Pó de morango contendo. açúcar,
maltodextrina. soro de leite, minerais

(carbonato de cálcio, pirofbsfato ícrrico
sulfato de zinco e fumarato Terroso), farinha

|de trigo enriquecida com ferro c ácido fólico
farinha de trigo integral, farinha de cevada,
vitaminas (1-ascorbato de sódio, mononitrato

de tiamina. ácido 1- aseórbico. ribotlavina

cloridrato de piridoxina e colecaleiferol)
farinha de aveia, polpa de morango, sal
aromatizante. emulsifieante lecitina de soja,
acidiilante ácido eitríeo. corantes naturais

carmim e urucum e regulador de acidez
fosfato de potá.ssio dibásico.38()g contém
glúten. Alérgicos: contém derivados de leite
trigo, cevada, aveia e soja. Pode conter
centeio. Prazo de validade mínimo 06 meses

Ia contar a partir da data de entrega.

6.3

jCereal (84%: farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico. farinha de trigo
integral, farinha de cevada, farinha dc aveia),
açúcar, sal. lérro (fumarato Terroso),
vitamina B2 (ribotlavina). vitamina 131

(tiamina mononitrato). vitamina B6

(cloridrato de piridoxina). estabilizante
fosfato dipotássico. antiumectante
instantâneos sabtires Morango, Pera. Banana
e maça. banana e mamão Lata com

400gcarbonato de cálcio e antioxidante ácido
aseórbico. Alérgicos: contém derivados de
trigo, cevada e aveia. Pode conter leite, soja
e centeio, contém glúten.

Queijo ralado embalagem 50g. identificada
com selo de validade e rotulagem da
AN VIS A. Prazo de validade mínimo 12

meses a contar a partir da data de entrega.

Mistura para Mingau Sabores tradicional,
iaveia cereais e mel Informações do produto

72 ilngredientes: Amido de milho, açúcar,
jvitaminas (A e C). .sais minerais (cálcio.
Ifósforo e ferro), aromatizante. corante

300

800

UND.

Dclccata

Sova

RS 4.99 RS 748.50

RS 10.13 RS 20.260.00

Marata \ RS 3.03 RS 909.(10

UND. Sustagen

800 UND.

1.500

RS 12.58 RS 10.064.00

Sustagen RS 13.97 RS 1 1.176.00

UND. Da V aca

1.000 UND. Kimimo

RS 3.41 RS 5.1 15.00

RS 4.20 RS 4.2()().()()
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75

carmim.

glúlcn.
Kmbalagcm 20()g. não contem

Carne de cliarque ponta de agulha resIViada -
característica do produto: embalada á vácuo,
lirme. sem aparas com pouca gordura, isento
de: coloração arroxeada. acinzentada e

esverdeada. vestígios de descongelamcnto.
odor forte e desagradável, parasitas,
sujidades. larvas e qualquer sub.stància
contaminante. Isentas de aditivos ou

substâncias estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (ITsicas. químicas e
organolépticas). em porções individuais em
saco plástico transparente e atóxico
apropriado para contato direto com
alimentos, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto.
Acondicionado em caixas lacradas. A

embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência razão
social, endereço completo e CNPJ do
fabricante (ou do produtor, ou do importador,
ou do distribuidor), número de lote. a

validade, quantidade do produto liquido
instruções sobre a conserv ação, o preparo e o
u.so do produto, devem apresentar a
informação nutricional exigida pela
legislação vigente: valor energético
carboidratos. proteínas, gorduras totais
gorduras saturadas, gorduras IRANS. fibra
alimentar e .sódio. Regi.stro no ministério da
agricultura/SIIVDIPOA e carimbo dc
inspeção do SIP. bem como as normas da
vigilância sanitária. O produto deverá
apresentar validade mínima de 3 me.ses a
partir da data de entrega. l-,mbalagem de I á
5k kg . Deverá ser transportada em carros
fechados refrigerados assegurando que o
produto se mantenha temperatura adequada
durante o transporte. De acordo com as
normas da vigilância .sanitária. A empresa
deverá apre.sentar 01 amostra na embalagem
original do produto. devidamente
identificada, correspondente ao produto
entresue.

I.5()()

I.ombo paulista bovino resfriado
característica do produto, cor vermelha v ivo
brilhante, firme, sem aparas com pouca
gordura embalada em sacos identificados de]
3 á 5kg. resfriada conforme a re.solução

78 vigente ou conforme recomendações do
jfabricantc. Isentas de aditivos ou sub.stâncias
estranhas ao produto, que .sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas
Icaracteristicas naturais (físicas, químicas e
iorganolépticas). em porções individuais em

700

KG Tropical R$ 34.80 RS 52.2()().()()

K(i Kicarne RS 33.60 RS 23.520.00
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saco pláslico iransparcnle c alóxico
apropriado para contato direto com
alimentos, limpo, não violado, resi.stente. que
garanta a integridade do produto.
Acondieionado em eaixas lacradas. A

embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência razão
social, endereço completo e CNPJ do
fabricante (ou do produtor, ou do importador,
ou do distribuidor), nitmero de lote. a
validade, quantidade do produto líquido,
instruções .sobre a conservação, o preparo c o
uso do produto, devem apresentar a
informação nutricional exigida pela
legislação vigente: valor energético,
carboidratos. proteínas, gorduras totais
gorduras saturadas, gorduras fRANS. fibra
alimentar e sódio. Regi.stro no ministério da
agricultura/SH7DlP0A e carimbo de
inspeção do Sll\ bem como as normas da
vigilância sanitária. O produto deverá
apresentar validade mínima de 3 meses a
partir da data de entrega. Deverá ser
transportada em carros fechados refrigerados
assegurando que o produto se mantenha
temperatura adequada durante o transporte.
De acordo com as normas da vigilância
.sanitária. A empresa deverá apresentar 01
amostra na embalagem original do produto,
dev idamente identificada, correspondente ao
produto entregue.

86

Queijo coalho - pré-cozido com pouco sal e
de boa qualidade, peça inteira, não
manipulada. Embalados a vácuo deve ser
entregue isentas de aditivos ou substâncias
estranhas ao produto, que .sejam impróprias
ao consumo e que alterem suas
características naturais (fisicas. químicas e
organolépticas). embalagem transparente e
atóxico apropriado para contato direto com
alimenio.s. limpo, não violado, resistente, que
[garanta a integridade do produto. A
íembalagem deverá conter externamente os
jdados de identificação, procedência razão
j.social. endereço completo e CNPJ do
Ifabricante (ou do produtor, ou do importador.
|ou do distribuidor), niimero de lote. í

ivalidadc. quantidade do produto líquido
instruções sobre a conservação, o preparo e o
[USO do produto, devem apresentar
informação nutricional exigida pela
legislação vigente: valor energético
carboidrato.s. proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras TRANS. fibra
alimentar e .sódio. Registro no ministério da
agriciiltura/SII /DIPOA e carimbo de
inspeção do Slí". bem como as normas da

3.000 KG Alvorada
RS 29.40

RS 88.2()().0()
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vigilância sanitária. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega. Deverá ser
transportada cm carros fechados refrigerados
a.ssegurando que o produto se mantenha
temperatura adequada durante o transporte.
De acordo com as normas da vigilância
sanitária. A empresa deverá apresentar 01
amostra na embalagem original do produto,
dev idamente identificada, correspondente ao
produto entregue.

frango inteiro com osso congelado -
Apresentar-.se sem adição de sal e
condimentos, apresentar- se congelados
conforme a resolução vigente ou conforme
recomendações do fabricante. Isentas de

aditivos ou substâncias estranhas ao produto,
que sejam impróprias ao consumo e que
alterem .suas características naturais (físicas,

químicas e organolépticas). em porções
individuais em saco plástico transparente e
atóxico apropriado para contato direto com
alimentos, limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto.
.Acondicionado em cai.xas lacradas. A

embalagem deverá conter externamente os
dados de identillcaçào, procedência ra/ão
social, endereço completo e CNPJ do
fabricante (ou do produtor, ou do importador,
ou do distribuidor), número de lote. a

validade, quantidade do produto líquido,
instruções sobre a conservação, o preparo e o
uso do produto, devem apresentar a
informação nutricional exigida pela
legislação vigente: valor energético,
carboidratos. proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras TRANS. libra
alimentar e sódio. Regi.stro no ministério da
agricultura/SIIVDÍPOA e carimbo de
inspeção do Slí". bem como as normas da
vigilância sanitária. O produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a
partir da data de entrega deverá ser
transportada em carros fechados refrigerados
as.segurando que o produto se mantenha
temperatura adequada durante o transporte.
De acordo com as normas da vigilância
sanitária. A empresa deverá apresentar 0!
amostra na embalagem original do produto,
devidamente identificada, correspondente ao
produto entregue.

104

Danana paeovan: deverá .ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da e.spécie e v aricdade.
apresentar 70"o de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e

700 Kü
Frango

dourado
RS 10.20 RS 7.140.00

15.000 UND. Innatura RS 0.60 RS 9.000.00
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consenaçào cm condições adequadas para o
consumo, cslar livre de enfermidades, insetos

e  .sujidades. não estar danificado por
qualquer lesão de origem ITsica ou mecânica
que afete a sua aparência, a polpa e o
pedúnculo quando hou\er. deverão se
apresentar intactos e firmes sem defeitos
como rachaduras. perfurações e cortes na sua
superfície. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA .

107

Batata inglesa beneficiada lisa:
classificação/características gerais devera .ser
procedente de espécimes \ cgetais genuinos e
sãos. .ser frescos, ter atingido o grau máximo
no tamanho, aroma e cor da espécie e
\ariedade. estar livre de enfermidades

insetos e sujidades. não estar danificado por
qualquer lesão de origem fisica ou mecânica
que afete a sua aparência sem defeitos como
rachaduras. perfurações e cortes na sua
superfície. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA

5.000 KG Innatura RS 4.68 RS 14.040.1)0

1 10

1 13

Cebola: deverá .ser procedente de e.spécimes

vegetais getuiínos e sãos. ser frescos, ter
atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade. e.star livre de
enférmidade.s. insetos e sujidades. não estar

danificado por qualquer le.são de origem
lisica ou mecânica que afete a sua aparência.
Sem defeitos com rachaduras. perfurações e
cortes na sua superficie. De acordo com a
re.soluçào 12/78 da CNNPA

1.900 KG Innatura RS 3.23 RS 6.137.00

14

Chuchu: deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos. ser frescos, ter

atingido o grau máximo no tamanho, aroma e
cor da espécie e variedade, estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. não estar

danificado por qualquer lesão de origem
fisica ou mecânica que afete a sua aparência.
Sem defeitos como rachaduras. perfurações e
cortes na sua superfleie. De acordo com a
resolução 12/78 da CN^NP.X.

800 KG

Coentro: constituída de cheiro verde de

ótima qualidade, sem defeitos, com folhas
verdes sem traços de descoloraçào
turgescente. intactas. firmes c bem
desenvolvidas. Deverão apresentar coloração

e tamanhos tiniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos deléitos nas verduras
que afetem a sua formação e a sua aparência,
e.star livre de enfermidades e insetos, não

estar danificada por qualquer le.são de origem
fisica ou mecânica que afete a aparência. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA .

I I.S
Cou\e folha tipo manteiga de tamanho
médio, talo \erde ou roxo. inteiros, coloração

900 KG

Innatura RS 3.34 RS 2.672.00

Innaiura RS 2.37 RS 2.313.00

2.500 KG Innatura RS 3.39 RS 8.475.00
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iinilbrnic c sem manchas bem desemoK ida.

llrmc e intacta, isenta de material terroso e

umidade externa anormal, livre de sujidades.
parasitas e larvas, sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e

transporte. Molho de no mínimo 6 tolhas

1 17

Jerimum: deverá .ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
estar li\re de enfermidades, insetos e

sujidades. não estar danificado por qualquer
lesão de origem llsica ou mecânica que afete
a  sua aparcneia. Sem defeitos como
rachaduras. perfurações e cortes na sua
superfície. De acordo com a re.solução 12/78
da CNNPA .

lU)

120

Limão taití : deverá .ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da e.spécie e variedade,
apre.sentar grau máximo de maturação tal que
lhes permita suportar a manipulação
transporte e conservação em condições
adequadas para o consumo, estar li\Te de
enfermidades, insetos e sujidades. não e.star
danificado por qualquer lesão de origem
tísica ou mecânica que afete a sua aparência
e a polpa . Não .serão permitidos manchas ou
defeitos na casca como rachaduras.

perfurações e cortes na sua supertície. De
acordo emn a resolução 12/78 da CNNPA

Maçã nacional: deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da e.spécie e \ ariedade
apre.sentar grau máximo de maturação tal que
lhes permita suportar a manipulação,
transporte e conservação em condições
adequadas para o consumo, estar livre de

enfermidades, insetos e sujidades, não estar
danificado por qualquer lesão de origem
tísica ou mecânica que afete a sua aparência,
a polpa. Não serão permitidos manchas ou
defeitos na casca como rachaduras

perfurações e cortes na sua superlície. De
acordo com a re.solução 12/78 da CN^NPA .

1.900

126

iPimentão \erde: deverá ser procedente de
jespécimes vegetais genuínos e sãos. .ser
ifrescos. ter atingido o grau máximo no
itamanho. aroma e cor da espécie e \ ariedade.
estar livre de enfermidades, insetos e

sujidades. não estar danificado por qualquer
lesão de origem fisica ou mecânica que afete
a  sua aparência. .Sem defeitos como
rachaduras. perfurações e cortes na sua

1.200

KG Innatura RS 2.99 RS 5.681.00

KG Innatura

2.440 UNO. Innatura

RS 3.10 RS 3.720.00

RS 6.50 RS 15.860.00

500 KG Innatura RS 3.39 RS 1 .695.00
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superncic. Dc acordo com a resolução 12/78
daCNNPA -
Coco Verde fruta in natura .coco verde,

comum chaniradü .casca verde clara . lisa c

brilhante . de T qualidade, com no minimo
1.8 kg a unidade.

^LOR TOTAL:

Innalura RS 2.14 I RS 1.498.00

IRS 353.645.50l

Trezentos e cinqüenta e três niil sciscentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de RS 353.645,50 (Trezentos e cinqüenta e três
mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes desta ,Ata de Registro de Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência e eficácia do mesmo, e mediante a emissão de empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento
convocatório.

8.2. O empeníio é o documento competente para firmar o compromisso de fornecimento com o fornecedor.

9.1. .A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRG.ÀO
PARTICIPANTE, se for o caso. a llrmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em
caso de igualdade de condições, a preferência.

10.1. Os preços, os quantitativos. o(s) fornecedor (es) e as especiílcações resumida (s) do objeto, como
também as possíveis alterações da presente ARP. serão publicadas em imprensa oficial, na forma de extrato,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n°. 8.666/93.

âliíJ

11.1. A .Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65. da
Lei 8.666/93:

11.1.1. Parágrafo único - a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

O FOR.NECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado:



mim
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12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório da fiscalização;
12.1.6. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por
escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do compromisso do fornecimento:
12.1.7. Por decurso de prazo de vigência:
12.1.8. Não restarem fornecedores registrados;
12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
12.1.10. Não realizar o fornecimeitto no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços;
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública;
12.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do
Registro de Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias. facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. caso não
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitanle. nos termos da Lei n° 8,666/93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a
comunicação será feita por publicação em Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado
após 01 (um) dia da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de falo
super\'eniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso foriuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata. garantida a prévia defesa e
o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil c
criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em):
13.1. Advertência;

13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexecução total da
obrigação assumida;
13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, injustiflcadamente. ou por motivo
não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAYEUX, deixar de atender totalmente à solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2. alínea "g"' e "h".
do presente instrumento contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

14.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045/2022 - FMS-PMBEX;

14.1.2. Editai do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00018/2022 - FMS-PMBEX e anexos;
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14.1.3. Proposta Comercial da (s) PORNECEDORA (S): CAROATA ALIMENTOS COMERCIO
VAREGISTA EIRELÍ, CNPJ: 35.564.405/0001-37;
14.1.4. Ata(s) da(s) sessão(ões) circunstanciada(s) do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00018/2022 - FMS-
PMBEX.

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
Bayeux/PB. com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art.
102. Inciso I. alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratai', lavrada a presente Ata de
Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciadora e pelo (s) particular (es) fomecedor(es).

ROSIENE^RINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERENCIADOR DA ARP

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS LIMA DEJOSE CARLOS LIMA DE

MEDEIROS:56246056415 medeiros:56246056415
Dados: 2022.05.02 18:57:28-03'00'

CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREGISTA EIRELI

CNPJ: 35.564.405/0001-37

EMPRESA DETENTORA DA ARP
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PREGÃO ELETRÔNICO

00018/2022 - FMS-FMBEX

EXTRATO DA AR? N"

00028/2022 - FMS - PMBEX

E SUA PUBLICAÇÃO EM
IMPRENSA OFICIAL:

• DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO

•  DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MC! TACAOBAYí;VX CiM A1!..COM



CCVEftNO MUNlCíPA

ESTADO DA PARAÍBA
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SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00028/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através do(a)
gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em
conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00018/2022 - PMBEX
regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E

HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de
validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo
sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens,
marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREGISTA EIRELI, CNPJ:

35.564.405/0001-37
ENDEREÇO: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2162-ALPES SUICOS - GRAVATÁ/ PE,

CEP 55.645-000

VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT.

14

Azeitona verde sem caroços

embalagem de SOOg. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

Bombons recheados com cobertura'

de chocolate Ikg. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a partir da data

de entrega. i
Cereal infantil, indicado a partir dot
6° mês de vida, a base de arroz ej
aveia, rico em vitaminas e minerais.|

19 Zero adição de açúcar. Embalagem:!
pct ISOg. Prazo de validade mínimo

de 12 meses A partir da data de

entrega.

Cereal infantil, indicado a partir do

6° mês de vida, a base de

multicereais, rico em vitaminas e

minerais. Zero adição de

embalagem: pct ISOg. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

Condimentos a base de cominho,

pct lOOg, identificado com selo de

validade e rotulagem da ANVISA.

Prazo de validade mínimo de 12

20

25

2.000

200

UNID.

UND.

KG

MARCA/

FABRICANTE

Rivoli

Garoto

1.000 UND. Maisena

900 UND. Apti

3.000 UND. Dona clara

VALOR
VALOR TOTAL

UNITÁRIO

R$ 7,99 R$ 15.980,00

R$ 33,51 R$ 6.702,00

R$ 4,90 RS 4.900,00

R$4,90 R$4.410,00

R$ 0,96 R$ 2.880,00
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in^ses a partir da data de entrega, i

Extrato de tomate, embalagem de;
340 g. Acondicionado em

lembalagem original do fabricante,
com dados de identificação doi

30 produto, data de fabricação e prazo^
de validade, de acordo com a

resolução 12/78 da CNNPA. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a^

partir da data de entrega. j
Farinha de trigo especial comi

fermento, em embalagem de 01 kg^

.original do fabricante, com dados dei
identificação do produto, data de

32 fabricação e prazo de validade, de,
acordo com a resolução 12/78 da

CNNPA. Prazo de validade mínimo

de 06 meses a partir da data de

entrega. i

Farinha de trigo sem fermento, emj
embalagem de 01 kg original do
fabricante, com dados de

identificação do produto, data de'
33 fabricação e prazo de validade, de

acordo com a resolução 12/78 da'

■CNNPA. Prazo de validade mínimoi
de 06 meses a partir da data de^
■entrega. I

'Fermento em pó químico de lOOg,!
identificada com selo de validade e'

38 rotulagem da ANVISA. Prazo de
validade mínimo de 12 meses a
partir da data de entrega.
Leite desnatado emcaixal litro
acondicionado em embalagem. |
Louro em folhas, embalagem com 7g'
identificada com selo de validade e

47 'rotulagem da ANVISA. Prazo de
validade mínimo de 12 Meses a
jpartir da data de entrega.
Macarrão talharim pct 500g,
identificado com selo de validade e

49 Rotulagem da ANVISA. Prazo de
validade mínimo de 12 meses ai
partir da data de entrega. '
Manjericão desidratado, embalagemj
com 7g identificada com selo de!

52 validade e rotulagem da ANVISA.;
Prazo de validade mínimo de 12!

■meses a partir da data de entrega. |
Margarina vegetal sem sal - produto,
,que se apresenta sob forma dej
iemulsão plástica ou fluída, principal!
do tipo água em óleo, produzida
basicamente a partir de óleos e/oU'
gorduras comestíveis de primeira!
qualidade. O produto deverá ter'
82% de matéria graxa a 16% de;

Xavante R$ 1,59 RS 6.360,00

RS 4,60 ' RS 1.380,00

RS 4,35 : R$ 1.305,00

Betania

Marata

Aliança

Marata

RS 3,89 ; R$ 389,00

R$4,99 ! RS 3.992,00

RS 1,58 I RS 474,00

R$3,39 I RS 3.390,00

RS 2,24 I RS 560,00

Delicata RS 4,20 ' RS 6.300,00
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umidade no máximo. A empresa

deverá apresentar registro no

ministério da saúde (dinal), ficha

técnica emitida e assinada pelo

fabricante, laudo bromatoiógico

completo expedido por laboratórioi
oficial, com exames; organoléptico,!
físico-químico, microscópico e'

microbiológico, com validade de 180'
dias também na entrega do produto!
no almoxarifado. O produto deverá'

estar de acordo com a nta-50 doj
decreto estadual n.o 1.485 de

20/10/78. A embalagem deverá ser
em pote de 500g, com data de

fabricação, prazo de validade e|
número do lote. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a partir da data

de entrega.

Molho de soja tipo shoyu com 1

litro. Prazo de validade mínimo de

12 meses a partir da data de

entrega.

Óleo de soja, 100% natural.
Embalagem; pet com 900 ml. Isento'

gQ de odores estranhos ou qualqueri
substância nociva. Prazo de validade

■mínimo 12 meses a contar a partir
^da data de entrega.
Orégano embalagem com lOg, c/i
data validade identificada no.

61 produto. Prazo de validade mínimoi
12 meses a contar a partir da data|
de entrega.
Pó de morango contendo, açúcar,;
maltodextrina, soro de leite,
minerais (carbonato de cálcio,
ípirofosfato férrico, sulfato de zinco e
fumarato ferroso), farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico,j
farinha de trigo integral, farinha dej
cevada, vitaminas (l-ascorbato dej
sódio, mononitrato de tiamina,!
ácido I- ascórbico, ribofiavina,
cloridrato de piridoxina e

62 colecalciferol), farinha de aveia,
polpa de morango, sal,
.aromatizante, emulsificante lecitina
de soja, acidulante ácido cítrico,
corantes naturais carmim e urucum

e regulador de acidez fosfato de
potássio dibásico,380g contém
glúten. Alérgicos: contém derivados,
de leite, trigo, cevada, aveia e soja.,
Pode conter centeio. Prazo de

validade mínimo 06 meses a contar

a partir da data de entrega.
Cereal (84%; farinha de trigo
■enriquecida com ferro e ácido fólico,

Delecata R$4,99 I R$748,50

R$ 10,13 I R$ 20.260,00

Marata R$ 3,03 I R$ 909,00

Sustagen R$ 12,58 1 R$ 10.064,00

Sustagen R$ 13,97 I R$ 11.176,00
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farinha de trigo integral, farinha dei

cevada, farinha de aveia), açúcar,!
sal, ferro (fumarato ferroso),;

vitamina B2 (ribofiavina), vitamina:

BI (tiamina mononitrato), vitamina

B5 (cloridrato de piridoxina),

estabilizante fosfato dipotássico,

antiumectante instantâneos sabores

Morango, Pera, Banana e maça,

banana e mamão Lata com,

400gc3rbonato de cálcio e;
antioxidante ácido ascórbico.j
Alérgicos: contém derivados de:

trigo, cevada e aveia. Pode conter

leite, soja e centeio, contém glúten.

Queijo ralado embalagem 50g,

identificada com selo de validade ej
64 rotulagem da ANVISA. Prazo dei

:validade mínimo 12 meses a contar

a partir da data de entrega.

Mistura para Mingau Sabores

tradicional, aveia cereais e mel

Informações do produto

Ingredientes: Amido de milho,

72 açúcar, vitaminas {A e C), sais,

minerais (cálcio, fósforo e ferro),

aromatizante, corante carmim.

Embalagem 200g, não contém

glúten.

Carne de charque ponta de agulha

resfriada - característica do produto:

embalada á vácuo, firme, sem

aparas com pouca gordura, isentO|
de: coloração arroxeada,

acinzentada e esverdeada, vestígios,

de descongelamento, odor forte e,
desagradável, parasitas, sujidades,|
larvas e qualquer substância

contaminante. Isentas de aditivos ou

substâncias estranhas ao produto,

que sejam impróprias ao consumo e

que alterem suas características

naturais (físicas, químicas e

organolépticas), em porçõesj
individuais em saco plástico!
transparente e atóxico apropriadoi

para contato direto com alimentos,,

limpo, não violado, resistente, que^

garanta a integridade do produto.

Acondicionado em caixas lacradas. A

embalagem deverá conter

externamente os dados de

identificação, procedência razão

social, endereço completo e CNPJ do

fabricante (ou do produtor, ou do

importador, ou do distribuidor),

número de lote, a validade,

quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o

Da vaca R$ 3,41 I R$ 5.115,00

Kimimo
R$4.20 R$4.200,00

Tropical R$ 34,80 R$ 52.200,00
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preparo e o uso do produto, devem,

apresentar a informação nutricional!

exigida pela legislação vigente: valor

energético, carboidratos, proteínas,

gorduras totais, gorduras saturadas,,

gorduras TRANS, fibra alimentar e.

sódio. Registro no ministério da,

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de|
inspeção do SIF, bem como as!

normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade

mínima de 3 meses a partir da data

de entrega. Embalagem de 1 á 5k kgj
. Deverá ser transportada em carrosj
fechados refrigerados assegurando

que o produto se mantenha

temperatura adequada durante O'

transporte. De acordo com as;
normas da vigilância sanitária. A'
lempresa deverá apresentar 01^
amostra na embalagem original dol
produto, devidamente identificada,!

correspondente ao produtoi

entregue. ^

Lombo paulista bovino resfriado -

característica do produto, cor

vermelha vivo brilhante, firme, sem

aparas com pouca gordurai

embalada em sacos identificados de

3  á 5kg, resfriada conforme a;
resolução vigente ou conforme!
irecomendações do fabricante.;

Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que

alterem suas características naturais

(físicas, químicas e organolépticas),|
em porções individuais em saco'

plástico transparente e atóxico

apropriado para contato direto com

alimentos, limpo, não violado,

resistente, que garanta a integridade

do produto. Acondicionado em

caixas lacradas. A embalagem

deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência

razão social, endereço completo e

CNPJ do fabricante (ou do produtor,!

ou do importador, ou do,
distribuidor), número de lote, a'

validade, quantidade do produto

líquido, instruções sobre a

conservação, o preparo e o uso do.

produto, devem apresentar a'

informação nutricional exigida pela

legislação vigente: valor energético,'

carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras

TRANS, fibra alimentar e sódio.

Registro no ministério da

Kicarne R$33,60 , R$ 23.520,00
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agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de|
inspeção do SIF, bem como asi

normas da vigilância sanitária, ol
produto deverá apresentar validadej
mínima de 3 meses a partir da datai

de entrega. Deverá ser transportada
em carros fechados refrigerados

assegurando que o produto se

mantenha temperatura adequada

durante o transporte. De acordoi
com as normas da vigilância!
sanitária. A empresa deverá;
apresentar 01 amostra na

embalagem original do produto,
devidamente identificada,'
correspondente ao produto,
entregue. i

Queijo coalho - pré-cozido com

pouco sal e de boa qualidade, peça
'inteira, não manipulada. Embalados;

a vácuo deve ser entregue isentas'

de aditivos ou substâncias estranhasj
;ao produto, que sejam imprópriasl
ao consumo e que alterem suas'

características naturais (físicas,,
químicas e organolépticas),!
embalagem transparente e atóxicoi
apropriado para contato direto com

alimentos, limpo, não violado,,
resistente, que garanta a integridade
do produto. A embalagem deverá,
conter externamente os dados dej
identificação, procedência razão
social, endereço completo e CNPJ do'
fabricante (ou do produtor, ou do|
importador, ou do distribuidor),'
número de lote, a validade,j
quantidade do produto líquido,,
instruções sobre a conservação, o.
preparo e o uso do produto, devem

apresentar a informação nutricional
'exigida pela legislação vigente; valor
energético, carboidratos, proteínas,!

gorduras totais, gorduras saturadas,
gorduras TRANS, fibra alimentar e

sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo dej
inspeção do SIF, bem como as|
normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data
de entrega. Deverá ser transportada
em carros fechados refrigerados,
assegurando que o produto sei

mantenha temperatura adequadal
durante o transporte. De acordo,
com as normas da vigilância|
sanitária. A empresa deverá'
apresentar 01 amostra na,

.embalagem original do produto,!

Alvorada
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.devidamente identificada,!
correspondente ao produto

entregue.

Frango inteiro com osso congelado -i
Apresentar-se sem adição de sal e'
condimentos, apresentar- se

congelados conforme a resolução,
vigente ou conforme

recomendações do fabricante.

Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam
impróprias ao consumo e que
.alterem suas características naturais;

(físicas, químicas e organolépticas),'
em porções individuais em saco

plástico transparente e atóxicoj
apropriado para contato direto com]
alimentos, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade
do produto. Acondicionado em'

caixas lacradas. A embalagem
deverá conter externamente os,

dados de identificação, procedência]
razão social, endereço completo ej
CNPJ do fabricante (ou do produtor,
ou do importador, ou do

distribuidor), número de lote, a
validade, quantidade do produto

90 ilíquido, instruções sobre a,

conservação, o preparo e o uso do

produto, devem apresentar a
,informação nutricional exigida pelaj
legislação vigente: valor energético,
carboidratos, proteínas, gorduras'
totais, gorduras saturadas, gorduras!
TRANS, fibra alimentar e sódio.!
Registro no ministério da,
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de'
inspeção do SIF, bem como as

normas da vigilância sanitária. O,

produto deverá apresentar validade
mínima de 5 meses a partir da data
de entrega deverá ser transportada;
em carros fechados refrigerados!
assegurando que o produto se!
mantenha temperatura adequada
durante o transporte. De acordo

com as normas da vigilâncial
sanitária. A empresa deverá'
apresentar 01 amostra na

embalagem original do produto,;
devidamente identificada,'
correspondente ao produto
entregue.

Banana pacovan: deverá ser.

.procedente de espécimes vegetais]
104 [genuínos e sãos, ser frescos, ter|

latingido o grau máximo no;

tamanho, aroma e cor da espécie e

apresentar

Frango

dourado
RS 10,20 i RS 7.140,00

15.000 Innatura ] R$ 0,60 ] RS 9.000,00
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variedade, apresentar 70% de|
maturação tal que lhes permita'
suportar a manipulação, transporte'

e  conservação em condiçõesi

adequadas para o consumo, estar]
livre de enfermidades, insetos e

sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a sua aparência,
a  polpa e o pedúnculo quando

houver, deverão se apresentar'

intactos e firmes sem defeitos como

rachaduras, perfurações e cortes na;
sua superfície. De acordo com ai

resolução 12/78 da CNNPA .
Batata inglesa beneficiada lisa:|
classificação/características gerais]
deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser.

frescos, ter atingido o grau máximo]
no tamanho, aroma e cor da espéciel
,e variedade, estar livre de'

107 ienfermidades, insetos e sujidades,i
não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânicai
que afete a sua aparência semi
defeitos como rachaduras,'
perfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com a)

resoluç^o_p/78 da CNNPA '
Cebola: deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos,]
ser frescos, ter atingido o grau'

máximo no tamanho, aroma e cori
da espécie e variedade, estar livrei
de enfermidades, insetos e!

110 sujidades, não estar danificado porj
iqualquer lesão de origem física ou:
:mecânica que afete a sua aparência.
'Sem defeitos com rachaduras,

iperfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com a

r^olução J.2/78 da CNNPA
jChuchu: deverá ser procedente de
'espécimes vegetais genuínos e sãos,
ser frescos, ter atingido o grau'
imáximo no tamanho, aroma e cori

Ida espécie e variedade, estar livre'
de enfermidades, insetos ei

113 sujidades, não estar danificado porl
'qualquer lesão de origem física ou]
mecânica que afete a sua aparência.'
Sem defeitos como rachaduras,'

perfurações e cortes na suai
superfície. De acordo com a

Tesoluçã_o_l^/78 da CNNPA.
iCoentro: constituída de cheiro verde'

114 de ótima qualidade, sem defeitos,:
com folhas verdes sem traços de]

Innatura RS 4,68 I RS 14.040,00

Innatura RS 3,23 RS 6.137,00

Innatura RS 3,34 I RS 2.672,00

Innatura R$2,57 ' RS 2.313,00
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descoloração turgescente, intactas,|
firmes e bem desenvolvidas.]

Deverão apresentar coloração e'

tamanhos uniformes e típicos da|
variedade. Não serão permitidos!

defeitos nas verduras que afetem a

sua formação e a sua aparência,

estar livre de enfermidades ej
insetos, não estar danificada por'

qualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a aparência. De

acordo com a resolução 12/78 dai
CNNPA^

Couve folha _ tipo manteiga de

tamanho médio, talo verde ou roxo,

inteiros, coloração uniforme e sem

manchas bem desenvolvida, firme e;
intacta, isenta de material terroso e

umidade externa anormal, livre de,

sujidades, parasitas e larvas, sem!

danos físicos e mecânicos oriundos

do manuseio e transporte. Molho de

no mínimo 6 folhas ,

Jerimum: deverá ser procedente de!

espécimes vegetais genuínos e sãos,,

ser frescos, ter atingido o grau
máximo no tamanho, aroma e cor|
da espécie e variedade, estar livre^

de enfermidades, insetos e,

117 sujidades, não estar danificado pori

qualquer lesão de origem física oui
mecânica que afete a sua aparência.,
Sem defeitos como rachaduras,

perfurações e cortes na sua!
isuperfície. De acordo com aj
resolução 12/78 da CNNPA . '

Limão taití : deverá ser procedente]
ide espécimes vegetais genuínos ei
sãos, ser frescos, ter atingido o grau

máximo no tamanho, aroma e cor

da espécie e variedade, apresentar

grau máximo de maturação tal que
lhes permita suportar a

manipulação, transporte e,

conservação em condiçõesl
119 ladequadas para o consumo, estan

livre de enfermidades, insetos e

sujidades, não estar danificado por
iqualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a sua aparência
e a polpa . Não serão permitidos

manchas ou defeitos na casca como

rachaduras, perfurações e cortes nai

sua superfície. De acordo com a

resolução 12/78 da CNNPA

Maçã nacional: deverá sen

120 espécimes vegetais!
genuínos e sãos, ser frescos, ter

atingido o grau máximo no'

innatura R$ 3,39 R$ 8.475,00

Innatura RS 2,99 I RS 5.681,00

innatura R$3,10 I RS 3.720,00

Innatura RS 6,50 i RS 15.860,00



BAYEUX
CCVfJíNO wurrciPAi

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

tamanho, aroma e cor da espécie e;

variedade, apresentar grau máximo

de maturação tal que lhes permita

suportar a manipulação, transporte

e  conservação em condiçÕeS;

adequadas para o consumo, estar

livre de enfermidades, insetos e

sujidades, não estar danificado por

qualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a sua aparência,

a  polpa. Não serão permitidos

manchas ou defeitos na casca como

rachaduras, perfurações e cortes na^

sua superfície. De acordo com ai
resolução 12/78 da CNNPA . i
Pimentão verde: deverá ser'

procedente de espécimes vegetais

genuínos e sãos, ser frescos, ter

atingido o grau máximo no

tamanho, aroma e cor da espécie ei
variedade, estar livre de;

enfermidades, insetos e sujidades,
não estar danificado por qualquer

'lesão de origem física ou mecânica:

que afete a sua aparência. Sem

defeitos como rachaduras,

perfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com 3:

resolução 12/78 da CNNPA . [
Coco Verde fruta in natura ,coco,

verde, comum chanfrado .casca,

130 verde clara , lisa e brilhante , de 19,

qualidade, com no mínimo 1.8 kg a^
■unidade. '

126 . SOO RS 3,39Innatura

RS 2,14Innatura

RS 1.695,00

700

VALOR TOTAL

RS 1.498,00

RS 353.645,50
(Trezentos e cinqüenta e três mil seiscentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GERENCIADOR DAARP
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oMialo. tendo sua oiioácia através da piihlioação cm imprensa oficial coiiloimo loincccdm ilcns marcas
o valores abaixo relacionados

EMPRESA: JTS ( OMÉRCIO DE ALIMENTOS F.IREI.1,1 - EPP. ( NP.I I'i.5r,o.<)J2 (1001-17
ENDEREÇO: RI A MAM El. RIBEIRO FRANÍ O. 132.

CENTRO. ARACAGI/ PB. CEP .^K.270-tt00
VK;ÊNCIA: 02DE MAlODE 2022 VrFt)2DF. M MODE 202.)
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Bavejx • P6. 02 de Maio de 2022

BOSIEN£ SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA OA SECRETARIA MUMCIPAL DE SAÚDE
GERENCIADOR DA ARP

ESTADO OA paraíba

PREEEITURA MUNiCIPAt DE BAYEUX
SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE OA SECRETARIA

EXTRAIO OA ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N* 00028/2022 - FMS-PMBEX

A SECRf TARtA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OE BAYEUX - P6, através Mü(3) gestada)
fdilirtado, ce acordo com a.s aliibuiçòcs que lhes loram conferidas, em corfoirudade corn

1 r<v>oHjdo do PHEGAO ElETIiÓMCO SRP N* EJ0018/20J2 - PMStX regido pelo PROCESSO
■•■DVlINISfRArii/O N" [XICU5.-'2022 - PMBEX, que objetiva o REGiSTRO OE PREÇOS CONSIGNADO
IM .S-A PARA eventual CONTRATAÇÁO DE EMPRESA ESPECÍALI7A0A NO FORNECIMENTO OE
. rVFROS AlIMfNTiClOS £ MORTlFBUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA

•M-.iN.CiPA-, Df SAÚDE DE 6AV£UX/Pa, publica o enlraco da ATA OE REGISTRO DE PREÇOS sendo
.u;' u yi.uo de vjliu.ide e de um ano contado da data ila assiiiatiira da mesma e dcslc extrato,

.u,( et,(dl a altrjves da publiuacão etii irnprtffisd ofn-ia! conforme f()n^(.'cc'dut, itens,
•i . . - v.llil-e). .;t),.llti !•' jc.irjr.lílov

EMPRESA: CAROATA AUMENTOS COMERCIO VARE6ISTA EIREU. CNPJ: 3S.S64.40S/0001-37
ENDEREÇO: AV. CÍCERO BATISTA OE OLIVEIRA, 2162-ALPES SUICOS-GRAVATA/PE. CEP

SS.e45-000

VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATE 02 OE MAIO DE 2023

ESPECIFICAÇÕES

Ajc -nr.a verde sem caroços

-n-naijgetr de !>00g Praco
lie vandado rriiniPM oe 12

m-vei ,1 partir da díla de
r-rntv-g.',

hon-ticiT; 'ccheatJcs com
•:ct>-"'.ijra de chocolate Ikg.

de validade mrnimo de
-tifu s a iiartrr d,i d.lta Oe

I -rrcg.!.

Ceie.ii nraittil, iridiraao a
pariir d(i rV méc de vida. a
Cl,ave pe arra; e ave», nco cm

vitaminas e minerais Zero

adiíão dp açúcar.
Lmbaljgerr. pcl ISt^ Praio
de vS irtaflH nilnimo de 12
meses A -jartir da dau de
entrega

lerea nfuniil, mdicaco a
partir do 6' mis de vida. a
base de nriilticereais. r>co em
vilamiri.is c minerars. Zero

.idican rle emcalagem: pst
I-jLV Pra/o de validade
-Tnniiru tle 12 meses a partir
-.13 'jat.i ce e-strega
1 ona riientos a oase de

MARCA/
FABRICANTE

VALOR VALOR
unitArio total

RS 7.09 ISlSRÍO.a:

1.000

Gaioio R5 33,SI

Mauena RS 4.90

RS
6.702.00

fiS

Aptl RS 4,90 RS
4,410,00

Dona ciara HS 0,96 RS

iü

38

coniinhn, ptf lOÜg,
ujentif.sodD tom selo tic
-vaiulade << rotulagem d,r
AfíviS.t Pr.iro ce valid.silf-
niioi-no !>.' 12 n-eso a oartii

da sata Oei-nirega.

Extrato de tomate,
embalagem de 340 g,
At.ondirinnadrt ern

wnbjlagem ongiita! do
fabricsme. com dados rle
icenldicacdc: de produto, ^
data de labncaçSo e prato úe
validade, tle .acordo com a
re5oliiç,To 12/78 da CNNPA,
Praiu ui' vrjfd.icc- miniino de
12 meses a partir da data de
entreg.a

Par-rVra de trigo espetral com
fermento, em etriSalageni de
01 kg or.gnai dq fabt<anse,
com dados de ideritilicaçio
da produto. data úe

32 fabiic.içdo e praru dc
validade. 8e aco'do com a

resolução 12/78 da CNNPA
prato rjc wai'«iace mínimo de

Dó meses .i p.ir1ir da dal.i de
entrega,

Farmno ne trigo serrs
icrmentti. ern embalagem do
01 kg orgnai du fabricant».
com d-ndos de identdícacAo
<lu produiu, data de

,33 fabricação e pr.tio de
validade, de acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA
fraio de validarte mínimo rle
06 meses a partir da data de
entrega

Fermento em pó qvmica de
lOOg, identificada com selo
de vaildadi- e rotulagem da
jWVISA Prato de validade
mínimo de 12 meses a partir
da data ae entrega.

Leite rlesnat-ico emcaix,sl
45 Irtro jcondcHjrsado em

errtbjl.igem.
Louro em folhas, embalagem
com 7g idemiticada corr selo

•í7 rie validade e roíuiagem rli
ANVISA Prato 00 validade
mlnimti ríi- 12 Meses a panir

dadatadccrtrega

Macarr.To taharim pct SOOg.
idvnlificsdo lum selo ilu

validade e Rotulagens da
ANVISA. Fraco de validade
mírsimo de 12 meses a parti'
da data ce entrega.
Manjeticio Oesrdratado.
embalagem corrs 7g
Iderstrficada com selo de

52 validade •• rotulagêrn da
ANVISA Prato de vaiirlade
mír.imo ce 12 meses a partir
da data de entrega
Marganno vegetal sem sal
produto ijue se jp-esersta
sob forrrr.i dt ernuIsSo
pidsllc.i ou fluida, piincioal
du tipo água em ivcn.
produtid.s basicamente a
partir de bleos e/ou gorriuras
crsmesbveis de primeira
quakcadi- O produto deverá
ler 82>s de matéria grava a
16K de umidade no maximc,

A empresa deverá apresentar
registro rio niinisteno da
saúde idinaii. Heha técnica
emitida e assinaca pelo
fs^icante. isudo
bromatolójica complelo
experlido oor laboraibrín
oHeial. com ewrriís;
organoieplito. tisicn-fljiiriico,'
miiToscapico e

mitrrsbrologlCD, com validade
dc leo dias também na
entrega do produto no
aInvusjTifacü O produto
deverá estar de acordo com a

t»w-5D do Oiicroto e-stadual
(S.O 1486 ce 20/10/78. A
embalagem oevera ser em
pote <)c SOOg. corn data de
fatxaaçáo. sraro de validade
e numero do lote. P.-aio de

valioafie niimmode 12 meses
3 panl' d.t data de entrega

Molhe de soja tipo shoyu
com l iitrt) Prato cte validade

mir.lmo Ee 12 meses a parti
da dura Ce eritrega.

^ üen de '.o)a, lOOK natural
Embalasem pet corn ROO ml

UNO Xavarte HS l.si

KG F.rine «$4.60 .

UNO F-nne PS-l.is

UNO. ftovai B$ 3.84 RS .3S9.(X1

UND Betán a KS 4.9J

UNO fiAaravi BSl.SS "S474.0í;

UND, âllanca RS 3.39

UND. Matala RS 2.24 HS sfrO.IVl

UND, OeSi-ata RS 4.20

UND. OciPcata RS 4,44 HÍ'4(!Sa

UND So-í.1 RSlO.ll
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dut odorci cíWorIíos

(:'j.!lqiiUf íuasíàiiciq
v,.; Pfjjo rtc v.ilrdadr

■nc li nlcícs a fO.ita' <1
- • n.i entrega

(Mfu.. iTiibjUgem con»
•  <! (liit.i v.iiidade

!io produto
.•c rli; vjití.nie IltÍPítllC 12

.. c.-m.i' .1 pjrir iM
I -1.- ••(••ii-K-i

■Je "ioeo:ig.j coeienJo.
■<lto;le«tr.i-a S0"0

.1.- leto tr.inor.iit lc,i?bor..ito
<N- .!í:ii>. ptrorosfato ferrío.

de .Mnio c fumarato
Vrro.oV 'iilrma de figo
•?r>- oat-ofl.i run- ferro e

ando Io <.0. faimivi de tngo
rtegra;. Ijrinda cc cevada.

vdãíJveat (.-.ncorltato de
sÕd:o morondrato de
s aTitsr .ilido 1- dsrsibito.
■ D-ati.ivi.» (loridrato de
r ' oo. r.a e toletalcireroH.
'ariai.i de .nver.c. pcfpi de
■fioradgo sa. .iromatiraete.
r-^olrit.raite lecitma de laia.

.(ndo ritr^co
O' -nt.is ri.ilu'.ir. c.iriren'. (•

•roíoi- e !egU'.«lo' di- Jlider
di- imias^io

d b>: ic iSOf tontén- glúten.
■■vtoi conicrn der-vaaoí

de ;ei'.e. tofio. cevatla,aveta e
íO:.! ?ode conter centeio.
!''a;p de validade mínimo 06'
meieí a cotilar <1 partir da

lie •■/itregj.
Cere,il IS-I"*;: farinha de togo
enrcdccitía com ferro c
.>ítao l<i°!io. farinha de trigo
-•etoái. farinha de cevada,

farin ia ce avei.i). acècar. sal,
'eni> |l(.'inor.)la ferrosof.
liraifiej B2 fritxifiavina).
.■:M:>-.r'a Ü! íl-amiiia

rrjfoi wtamira 36
.  .-.■ij-ato de prridoitnal.

•>it iS.ÓMUtC fost-ito
d (i.-ii,ass rr,. .ir.tiumeclantc

r-.ia-iiãr-eoi sabores
Vora-igo. Peta, Banana e
niacJ. banana e m3m.ão lata

. om -inOgc-arbonato de cálcio
e  antiomddritc acido
ascórbico. Alérgicos cortiéni
drTiv.sdos de trigo, cevada e
aveia Podn conter leite. SOja
e centeio. contÍTP gliiten

Uycjo ralado embaiagcm
iflg. identificada com selo de
validade o rotulagem Ai
ANViãA Pra/ti t!e validade

n.iiirnu 32 meses a contat a
cír-..f (In data de cntrcg.i.
V: >ii!.a para Uingau 6anorcs
Tr ;t!i.-.nral. Ave,t ce.-eais c
-ifi lr-f:.t!iia(ôcs c5(j produto
ngrecier-tes Amids de

rncho, acucar. vitaminas (A t
Cl, sais mnfcrals {cjício.
fóstoro c ferro!,
atomapranle, corarrto
carnim fúnbalagerr ZOOg.
rsãri ioritem glúten.
Carne de cnarque ponta de
igjlna rcsfrtada
caiactcistica do produto:
•■■nr,rj.ii.t(!a A v.1ci;o. lirrtMi,
:.rrn- aparas com pouca

gijf,f,(ía iventti de: coloração
atioieia.i acintcntada o

'5 I iji-.itia. vestigicn de
n."! r.r,f;i i.wripni.n. o.ior forte

'  neviKr.idave:. iMrasitas.
■.UiKf ider. I.ev.is É- (tuãlçuer
subctãntia (ontamiriante
'-.eetd-, d" aasTiVOs co

ii.bs!.ii.:ias estranhas ao
jno.ci.fo sue seiam
:morop- as ,in consamo e itue

afleten suas car.icteiísticas
nituraii {físicas, «uimicas e
orjtanoieptlc.isl. cm porções
■ntíividii.s.$ ens saco plástico
•.rarspaieiile ü atúxico
apronri.ido n.sra contato
direto com jiiinenttss. li-mpo,
n.io vioiado. '(iiistcnte. «i.e
g.srsnía a mtcgridade do
proouto Atondicionacio cm
rana; l.icradas Acmbalagcnv
(!evi"ã iontet extcrnamerde

0,'dns de icenlificaçâo.
li-ra-.edêr-d.l ratSo sccial.
endereço crjmpleto c CKPI
rm t.ibritanle fou do

RS 3.03 RS 509.00

Siistagen RS 12.SS RS
10.064.00

Sustage.h RS 13.97 RS
n 176.00

RS 4.2Ü

RS
S.US.ÜO

RS

4.200.1X)

Tropical
RS

S2.200.00

protlutcr, ou do impatador,;
ou do distribuidor), número
de lote, a validade,
quantidade do prcdulo
liquido, instruções sonre a
conseivacáo. o prcruro e O:
uso do produto, devem;
apresentai a iiilormaçáo'
nutricional exigida pelai
ICEislaçáo v.gente: valor
er«igêiiCO. carboidratos,
protcipas, gorduPcS totais,
gorduras saturadas, gorduras
TRANS, Rbra alimentar «•
sõdio. Registro no minisidrioi
da agricuitura/SiF.'OiPOA e:
carimbo de Inspeção do SIF.,
bem como as normas da

vigilância saruUria O
produto deverá ap.'«$cntar
validade minim.) de 3 rncses
a p.hrt!r da data de entrega.!
(.mbalagcm de 1 á Sk kg .;
Deverá ser transportada em
carros fechados refrigerados
assegurant») que o produto
SC manlcnha temperatura
adequada durante o!
transpoitc. De acordo com as
normas da vigilância:
sanitaria. A cmpre.sa devcr.í
apresentar Dl amostra nai
embalagem original do
produto. devidamente
identificada, correspondente
■10 produto entregue

lo.nbo paulista bovino
lesfríado • característica doi
produto, cor vermelha vivoi
brilhante, firme, sem aparasi
co-m pouca gordura
embalada em sacos
identificados de 3 á 3i(g.i
rcsfriadii conforme ai
resoluçio vigente auj

78 conforme recomendações do;
fabricanto. Isentas dei
aditivas ou substâncias
estranhas ao p.'Oduto, que
sejam imprõprias aa
consuma e que alterem suas;
características ixiturais;
{físicas, quiniicos «i
organclepticas), em porções
individuais em saco plástico

transpaieriie e alóxico
apropriado pjra contato
idirato com alimentos, fimpo,
;nSo violado, resistente, que
garanta a integridade do
ipioduio Acondicionado em
canas lacradas. A embalagem
devora conte.' cxtcrnamc.hte
os dados de identibcaçâo,
iprocedâncra raráo social,
endcieço completo c CffPl
do fabricante {ou do
produtrsr, ou do impisrtador,
ou CO distnbuidorj, numero
de •otc, a vaixíatlc.
qu.rnlid.rdc do produto
liquido, instruções sobre a
conservação, o preparo e o
USO do produto, devem
apresentai a informoçâe
hutricional exigida pela
Icgitiaçao vigente; valor
energético. carbcidraios.
proieinas, gorduras totais,
gorduras satutitdas, gorduras
TRANS, tibm alimentar e
sédlo Registro no ministério
da agríeuUuta/SIF/OlPOA e
carimbo de msuvçSo do SIF,
bem como ns normas da
vigili-ncia sa.h!lirí3. C
produto devera apresentar
validade mínima de 3 mcstis
a partir da data de entrega.
Ccver.1 ser tratispurtada em
carros fechados refrigerados
.assegurando que o produto
se mante-nha temperatura
adequada durante o
transporte. Oe acordo com as
normas da vígriâncta
isanilãria. A «vnpresa deverá
apresentar 01 amostra na
embafiigeni original do
produto, devidamente
identificada, corrcsporfceiile
ao produto entregue.
Oucijo coalho precojido
Co-hi pouco mI e de boa
qualidade, peça inteira, nâo
mar.ipulad.a. Embalados a
vácuo deve ser entregue
isentas cc aORívos ou
substâncias e»t.'anh8$ ao
produto, que sejam

Kicarne BJ 33,60
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irproo- <1!. dO cobSimis c tjt;»;

di'.T.>n- íüáS íitractoriítc.l!

(Oívfa;. «PÍiriMS tt

cmbaMgRip

■! I itjaf «-iilti. c ilEcxuo

.paíB contato
■. 'uo' .itrnontoy, i^rpo,
r -, ■.ivü.iCo. n'WiH'nU'. uue

f.ínisn;! a SnMjJtitíICO lio
p'oc!.iW A oitbaiascio
<-< vcra :t!n<«r RxtKrnaotonwi

o*, dsoot ;!i) !dem:MeacOo.
!.Toc«iaAni i» ratSo sócia;.

coftssieto t CN''(
an i-ihrtcjtiti" (oj do
pfod.itCT ou CO toioortaoor,
iu (ío Qistobuidof). niicsfo
r.-- loio. .» vaádadi!.

i:u.!u: idade (!ti pioduto
i;aa<(lu. aisirutciis sotiie a
tonse-yacao. o arcparo « O

c ;s do produto, ceveir
■ipresteiac a ínlsnoaçOo
i utricuiiiai edji da pula
!ey\iáç.1f) viKcnW; wator
' nrrsi.-tifo, c»rbo'drams.
u ott-ina*.. gorduras lotais,
«,>• jurai s.}'.!ífaaas, gorduras
TftAiNS (ihra aliircrsiar e

Hrtg-stio rio nin ctório
0 . .ig-.cult.ira/i f/O^OOA e
fau-Tiaíi de inspeçJo oc ãlf,
iicrii crimtj as normas da

vig iãn ii saniiiVia O

prnri íto tievetá aptesealar
sal dat!. mínima dr: b moses
a asr.ií da data dc enlrega..
lacv.erã Siv transiHrrtada «m
(0':c'. trrciiadcs tolrtgeracos
assfístrattdo que o produto
s? niarneoha tímpetalura
.s,ieííuads durante o
ti ausnarte íh! aioroo com as

ri ■'Tias da vigdâticia
uuta-a. fl rmorcsa devorai

■ipreM-ntar 01 amostra na
ii"iMi-ineti> originai dc
prsidaic, devidamente
laeo) sitada, cccspondenlo

niodatoentfegoc.
1 •jiTgo ritei-o íCiTS osso
i • ■•-■gr .lii! Apresentar-se
'.t ii ,>«c>lo de sal c
viMidifertos, aaresemar- se
cor-peados conforme ,i

tesali-eilrí vigente ou
conlsrme recomendações do
f.i3rniin;e. Isentas do
acüiivos ou substâncias
isstrjiilias cc sraciito, qurt
'.eiiiiii impróprias ao
•oniunto c que ascrem suas
s.i<actí"t>s;icas naturais

ifsr.is. nuiniicas c
•■irjacKiiopticas). em porções
ircwiauais om saco plástico
f mvcvirsírtc o 3tO"áco
.'priipi iiuiíi para contato

tcío com alimentos. liRipc,
•i-io vcilcdo resisterne. Que
gai.inia a .ritegnitadc do
ainduto Acondicicnâco em
raii.ts MctatíAS. A emíja agem
dívraa íonte* exlorramcnte

Oi dados de identificação.
ociieiiBiiti» raifío social,
'■niteieço ccirpleto e tMPf
d.t fatjTitante ion do
o-ndutor. ou rio íinpsrtailsr,
.ou CO liistrinuidarl, notnero
d<- «itc. a vaiidaoe,
oiMutidaiie do proculo
iriiuidu. ■nstiiicões sobre a
íi..nsv.-v,içãis, o preparo s o
j ç do piudulu. devem
<ru'ie!it.'r a Intorinaçâo
•i.i:ii!.ií>iial exigida pela
• r.. iatS,i vigente vslor

• r í igéico. carboidratps.
l!'ot<Ki3;. gorduras totais,
gotcuras saturadas, gcreura
IíiAh'i. fibra alimentar c
iOSia Regislio no min sierio
da af/icultutB.rSIF/DíPOA c
íaninoo 't« inspeção do Sif
iirni ccoio as normas da

vigtl.incia sanitária O
coduto dtvet.n .ipresentar
validade iniiuraa dc b meses
.1 yarti.' dj data Ce cotresi'
deverá ser transportada em
carros fechados refrigerados
.rstegurando que o produto
ic m.iRfenha temperatura

<;di<niiaUii durante o
transporte i.")c acordo com as

no-mas da vigítáncia
».ini!,íti,s A emnresa di?ver.f
apresrniar 01 amastra oa
iriyjíjgetn originai da

Frango
dourado

produto. QioridantentCi
Idcrttdicads. coiTOSPondcnio;
.10 produto entregue.

Banana pitcovan: deverá ser;
procedente de espécwtiesi
vegetais genuínos e sãos, seii
frescos, ter aNiigitto ts grau:
máximo no tamanho, aroma;
e cor tí3 espécie <> variedade.;
lapresentar 7tHç dei
maturação tal i)ue ihesi
ipcrmita suportar a:
manipulação, transporte e;
conservação em eontliçõesi
adequadas para o consumo,!

104 estar livre dc enfermidades,;
insetos e supdades, não «stari
danificado por qualquer lesão;
de origem física ou mecânica:
que afete a sua aparência, a!
polpa t! o petiúnculo quando!
houver, deverSo se;
apresentar intactas e firmei^
sem defeitos como;
tachaduras, perfurações ei
cortes na sua superfície. De:
iatordo com a resolução!
;22/78daCNNPA.
Batata inglesa beneficiada;
lisa;
clavsificaçSc/caraclerísticas ;
gerais deverá ser proccdcntei
;dc espécimes vegetais;
genuínos e sãos. ser frescos.;
iler atingido o grau máximo;
no tamanho, aroma c cor da!
:espécic c variedade, estar;

107 livre de enfermidades.:
insetos e sujidades, não estar;
danifícado por qualquer lesãtx
.de origem física ou mecânica;
que ateie a sua aparência;
sem defeitos como!
mchaduras. perfurações c;
corte» na sua superfície. Dc!
acordo com a resolução!
;l2/78daCfJNi>A
Ccboia: deverá seri
'procedente de cspikimcs;
ivegetais genuínos e sSos, seri

110 frescos, ter atingido o grab
máximo no tamanho, aroma;
!o cor da espécie o v,iriedade,:.
estar iivre de enfermidades.

insetos e sujidades, não estar,
idanilicado por qualquer lesãp
ide origem física ou mecSnfca;
que afete a sua aparência.!
iSein defeitos comi
irachaduras, perfurações e!
Ícones na sua superfieie. Dc;
iacnida com .t resolução;
:12/7SdaChNPA

iCtiuchu: drarers ser;
procedente dc cspeeimes;
vegetais genuínos c sSos. seri
frescos, ler atingido o grau;
ipáxiniD ito tamanha, aromai
e cor da espéde c variedade.;
estar iivre de enfermidotíc»,;
insetos e sujidades, riâo estar, gj
idanificado per qualquer lesão;
;de origem física ou mecânica;
iquc afete a sua aparência.!
isem defeitos como!
iraclraduras, perfurações e
iCones na sua superfície. De
iacordc com a resofução;
:iJ/76daChNPA.
Coentro; constituída de;
;cfieiro verde de âümai
qualidade, sem defeaos. com;
follias verdes sern traços dc;
dcscoloraçãs lurgcscentc,;
intactas, fumes e bem;
dcsenvoivKlas. Deverão!
apresentar coloração ei
itamanhos uniformes c típicos'

lia ida variedade. Não serio! 91
iperroitidos ecleitos riai!
ivutdoras que afetem a sua
iformação e a sua aparência,
estar (Are de cnfe.rniid.ides o
iinsetos, não estar d.inificada:
ipar qualquer lesão de origem;
física ou mecânica que afctCi
;.l ap.irênçia. De acordo com a.
ircsotução 32/78 da CNNPA. i
Couve folha _ upo manteiga;
de tamanho médiO, talo:
verde ou tono. imeiros,;
icoioração uriifoune e sem;
mancha» bem desenvolvida,; ^ ,
ifirme c intacta, isenta de!
imaterial terroso o umidade;
iexterna anormal, iivre de;
isufidaiies, parasitas c larvas,;
isem danos físicos ei

Us-

I ciái.ix;

Rí
i.iMO.rx)

R4 \?S

: lUi
Ifi
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I  o'iurdoi do

<! <• Uanspsjrtr.

:.'o)-v rm ftiinitno 6 foiMji

3fvefá 4(?r

i»r>i 03t"i'tií de ospccirr.eí

•.■•■•//■irtií í^iíiHiinos e víos. sp'
í-L-iCoi, !pi a(inp,:(io o fjrau

rnj t.aiiiintic <MO'nj
:■ <ÍA "'.ppfip fl varipaade.
••li.si i vri <ip tínfpiiiidadfs,

> o \ürri.i(lcs. não pM.ir
".■niticcio t>of (luaipuer Icião
;:i' i;fi("pii! fisn.ii os^ mpcinicii
CMP iiipto a vi.T acarèrtia.
f)Cn> ílpffiloi to'no

pp'fti'atâps P
na Mia siipprrcip Dp

.-011 .1 roiolLÇào
«.1CNNÍ'A

Uináii irfiti . spr

01 ;-.-i i'í!PntP dl? t?53éc.nips

v»-iiPt.iis i;<;i'uinos i* sãus. spr
l'íisí.0'.. ipf .«tingido o grau
i"-...!.?!.-, no t.imanho. arom.1

í lor a.i espocie e u.Tiocjdi:.
.ip'i'.i Pt.s' gt.«u ir.«yimo dc
f-i.itifii.-.o tai qui.' thci
i v i nil a suDoitar .1

:i,,ripi!li|i.ãii. tr.TisportP e
!ci'M.-.'vai.te um condiíõei

i  iidt iliiiid.is para o tonsum.o,
«>!,!( inT(! de untertnidãdei,
I- ipros í* sojidadps. não pst.ir

•«•(.radii por quakitioi íesSo
di; nfigcni física 01. rnpcânita
«■■IP .ifí;!'.' a sua aparência c a
poipo ísão serão sarmit-dos

defeitos na casca
no racnaduras.

p- rt j' P cortsi na sua

siipprMDp. Dp aixtrda com a
rpsoiiiÇiio ]2/7fJ da C.NfMPA
r.iaçii n.fC'Ona!: deverá set
procedontf de esoetimes
v- gftTais gr;"ui'ios e sãos ser
ui-scos. tpi .ttingido o grau
inssuno iio tamanho aioma

, u to- da p-spécip. e va.-iedade,
apresentar gtau máximo de
f;i.iíu'.i(áe) !.il ijue llies
pcir.i:|a suportar a
màrgpulacáa. transporte c
1 iuisprv.icao «-m Condições
.■ineijii.iíiaj para r> constimr).

lista' livre dl* enfermidades,
nsotos e sniidadcs. não estar
danificado por qualquer fesSo
-ju origcn» f.jica ou .-nccànica
liiif -jfete a suo aparência, a
po p.i l^ito serilo permitido!
"inm iias ou defeitos na c:isr.a

.od-o rachaduras.
o.-r'",ifacõos r cortes ná sua
iispp-titip. fjp .tccdo com a

resoiiiUiü 17/78 da CNNPA

"liiipniáo vivde: devpra ser

r/rocederte de espécimes
vpgpí.tis genuínos p sãos, ser
r-c-os. tt-r ating do o grau
rna.ririio no taiiianfia, aroma

ter d.i espécie e variedade,
i's:.«r livre de enfermidades,
insetos c sujitfades, não estar
danificado por qualquer lesão
de ongqm l-sita ou mecíntca
a'..o aiote a sua aparência
Sem celeltos como
ta. l airui.!». aerluiacôes e
o-tps ni sii.t superfície. De
r.iirtiii tom a resoluçàr)
í7/;8daCNNPA

•"ti'ii vi-rrie fruta m natura

,t'_ctr verde. comurr
hanfr.ido c.ssca verde ciar.! .
isa ondiantP de 1"

ucuiidadu. com nu rníninio
! 8 kg a uniifadc.

Inn.stura HS 7.99

ftS 3.10
RS

3 720,00

Innatura RS 6.50

RS 3,.35} RS
1.635.00

RS 2.1d
RS

1.Í98.00

VCclOR roí AL;
RS

353.645.50

iTrcrcntos c cinqüenta e três mil scisccntos e quarenta e ctnco reais e cinqüenta centavos!

Bavcux ' PB. 02 dc Maio dc 2022.

rosii:n'c sariniio soares Rietmo
GESTORA DA StCRtíARIA MUNICIPAL DE SAljOb

GERENCIADOR DA ARI»

ESTADO DA PARAiBA
PREFEITURA MUNtOPAl DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAijOE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 00030/2022 ~ FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAtJDE DO MUNICÍPIO OF. OAvtUX ■ PB s:'ai Pt Ucia i cPttuí.i ■
desta edilidide, dc ar.ardo com as atri|Jui(Scs que lhes foram confpriríaí irm rnrifor'nir).i.-;p < cirn
o resultado do PRFGAO ELETRÒ.SICO SRP N* 00018/2022 ■■ PMtifx rri;on p. ir i-R:V fS3ri
ADMINISTRATIVO N* 0004S/2022 - PM8EX. que objet.va o BtCIS*'!D 3E Pr<£t0> : OSS CiN.VRC!
£M ATA, PAflA GVENTUAl CONTRATAÇAO DE EMPRESA LSPECIAll/AttA NO Miun! i iMl T')'.??
GÊNEROS AtlMENTfCIOS E HOBnFRlIT PARA ATENDFR AS NtClSSIDAniS OA SiCü.tBI.-.
MUNiCIPAt fJt .SAÚDF. OE HAYEUX/PB. putilir.l o extr.iio tia AT A Ot Rf (i?St BD Dl eSÍ C OS t e nlo
que o pFâjo «e validade é de um ano contado cia data da assinatura ea rnctm.s ,■ <l,>iip , siraio
tendo sua clicacla através d» puplicacSc em imprensa oiiclji cnnfnrn-e tu—. i .'rir-r. •.ci-s
marcas e valores abano relacionados.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LIDA, CNPJ: 17.020.54Z/0001-29
ENDEREÇO: RUA MAURÍCIO DE ARAUIO GAMA FILHO, 260 - lOT QUADRA MARES II - PORTAI

DO SOL, lO&O PESSOA - PB - 58.046-710
VIGÊNOA: 02 DE MAIO OE 2022 Alé 02 OE r.1AI0 DE 2023

iTEM ESPECIFICAÇÕES QUANT. ÜNiO
VARC'V V-iiDR

FABRICANTf L-NtIAFIO

.V.IIiK

RH? MARIA

StF 1!/

Acõm com osso ou paleta
restriada- característica do
produto, cor vermelha vivo
brilhante, Eimie, sem aparas com
pcHica gordura embalada em s.>cos
identificados dc Sxg. rcsfriada
tonfonpc a reso|,iç,So vigente ou
conforme recomendações do
fabricamc. isentas de aditivos ou
subsi.)ncias estranhas ao produto,
que scfatn impróprias ao consumo:
e Quc aliviem suík características
naturais (físicas, químicas «
crrga.nolc cpticas] cm porções

73 iniiivíduais um saco plástico S.OOO
transparente e atõxici: ápropriadn
para contato direps com
alimentos, iimpo, não viotado,
re.vslenti>. tiue garaiiLS a
integridaiic cfo produto
Acondicionaifo cm canas lacradas.
A  embalagem deverá conter
Cxiernámente os dados uc
iduiiliricaçáo. procedência ração
social, endereço completo e CNPJ
do fabricante (ou dc produtor, ou:
do importador. ou do
ifi.síribuidor). número de lote. a
valid.idc. quantidade do produto

[fquido, instruções sobre a
conservação, o preparo c o uso do
produto, devem apresentai a
informação nutiicional exigida
peia iegislação vigente: vaior
energético. cartXHdiaios,
proteínas. gorcturas totais,
gorduras saturadas, gorduras
TRANS. ãbra alimentar e sódio.
Registro no ministéfio da
«gricultura/SlF/DtPOA e carimbo
dc inspeção do SIF. bem como as
normas da vigilância sanltáiia O
produto deverá apresentar
vatídade mimm,» de C3 meses a
patir da data de entrega. Oevcá
ser transportada em tsir.-os
fecliados lefiigeratlos
assegurando que o produto se
(nanteníia temperatura adequada
durante o transporte. De acordo
com as normas da vigilância
saRÍtáiia. A ennprcsa deverá
apresentar 01 amostra na
émbatágeni originai do piuduio.
devidamente identificada,
correspondente ao produto
entregue.

Presunto, sem caoa dc gordura -
embalagem contendo seto de
garantia MS c ANVISA . Validade
mínima de 90 dias. Deverá ser

transportada e-n r.árrQS fechados
refrigerados assegurando que o
produto se mantenha temperatura

85 adequada durante o transporte. 2.500
Oe acordo com as normas da
vigilância samtaria. A empresa
deverá apresentar 01 ansostra na
embalagem original do produto,
devídamcnio identificada,
correspondente ao produto
entregue.

VALOR TOTAL:

fOu/entos e vinte e cinco mil, oitncentos c noventa e rjrca rea.s)

R521-3

3Rf SAOUV

Slf; 29^9
«Sin.y

9 :<i?S92C-3C

*/ RsíJ'»'

Bavcux PB. -.12 dl- M.i o dr 2022

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRET/iRIA MUNICIPAl OE SAI/DE

GERENCIADOR DA ARP
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PREÇOS N''00029/2022-
FMS-FMBEX:

EMPRESA RAIMUNDO

w  ADELMAR FONSECA
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FSTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEÜX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A I A DE REGISTRO DE PREÇOS N". ono3.q /2Ü22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX - FMS - PMREX

Aüs Dojs dias cio inès de cio ano de 2022. a Secretaria Municipal cie
Saúde do Município de Bayciix. Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua Flú\io Maroja. s n -
Centro. Bayeu\-Pb - 58306-390. neste ato representada pela Sr(a). Rosicnc Sarinho Soares Ribeiro,
brasileira. R(j: 4.S83.595. CPF; 885.106.204-82, residente e domiciliada à Rua Manoel Ccsar Alencar, n" 374

- Aeropono - Baycux/PB. CEP: 58.308-070. gerenciadora da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(ARP). decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00018/2022 - FMS-
PMBEX. cujo objetivo fora à formalização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA
EVEN TUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA .ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. processada nos termos do PROCESSO ADMINIS'1'RA TIVO
N'^ 00045/2022 - FMS-PMBHX a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às parles,
conforme o disjiosio no art. 15 da Lei n" 8.666/93. segundo as cláu.sulas e condições seguintes:

I.I. .A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, cujos quantitativos,
especificações, preços, e fonicccdores foram previamente definidos através do procedimento lieitatório cm
epígrafe.

2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal dc
Baycux. Pes.soa Jurídica dc Direito Público, com sede na Rua FInvio Maroja, s n - Centro, Baycux-Pb -
58306-390. inscrilanoCNPJ n" 08.924.581/0004-02, na qualidade dc ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.2. Parágrafo línico - qualquer órgào ou entidade dc qualquer esfera da Administração Pública poderá
solicitar a uiili/ação da presente ARP. indepcndeniemcnic da participação ou não na licitação em epígraTc.
observadas as exigências contidas no Decreto Municipal lE 030/2019, de 16 de julho de 2019.

O ORÍíÀO GERENCIADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a:

3.1. Cierenciar a presente .ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos [bmcccdorcs, os preços, os
quantitativos disponíveis c as especificações dos materiais registrados, observada a ordem dc classificação
indicada na licitação;
3.2. CT^nvocar os pariicularc.s via fax. telclbnc ou c-mail, para assinatura da ARP. assinatura do contrato c
retirada cia nota dc empenho;
3.3. Observar para que. durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições dc habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação dc novas certidões ou documentos vencidos:
3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado, c dc aplicação de penalidades;
3.5. Realizar, quando necessário, previa reunião com os licitantcs objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;



KSTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

3.6. Consultar os romeccilorcs i"egislrados (observada a ordem dc classificação) quanto ao intci"esso em
lurnecimcniü do (s) material (ais) a outro (s) órgão (àos) da Administração Pública que externe (m) a
intenção de uliii/ar a presente ARP;
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocomdas na presente ARP;
3.S. Coordenar a qualificação minima dos respectivos gestores dos órgãos pailicipaiites;
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

4. ÇLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÀO PARTÍClPi
PARTICIPANTE A POSTERIOR!: -

\IO L DO

O ÓRGÃO PAR riC IPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORL através de gestor próprio
indicado, obrigam-se a;

4.1. Tomar eonhecimemo da presente ARP. inclusive as respectivas alterações, para fins de iilili/açào de
Ibnna correia da mesma;

4.2. Consultai', previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
4.3. Verificar a conformidade da.s condições rcgi.siradas na presente .ARP Junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verificadas;
4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota dc empenJio;
4.5. Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada:

4.6. .Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação c na presente
ARP. informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadirnplemento do particular.

O FORNECEDOR obriaa-.sc a;

5.1. A.s.sinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo dc 05 (cinco) dias iitcis, contados da convocação, c
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber;
5. 2. Informar, no prazo máximo dc 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
ói'gão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente
ARP:

5.3. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital:
5.4. Fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, c preços registrados na presente ARP;
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
paiticipante a Posteriori da presente ARP;
5.6. i^rovidenciar a imediata correção dc dclícicncias, falhas ou iiTcgularidades constatadas pelo ÓRGÃO
GHRHNCl.ADOR referente às condições íirniadas na presente ARP:
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo dc 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação
e qualificação cujas vaiidailc.s cncomrcm-sc vencidas;
5.8. Prover condições que pos'sibiliteiTi o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura tia
presente ARP:

5.9. Ressarcir os eventuais prcjuizos causados aos órgãos gerenciador e paiticipante fs) e ou a terceiros.
prt)\ocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;

5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com a.s obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s). com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública dc responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
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5.11. Ap]'cscniar. quando da assinatura doslc insiruincnio. planilha de lormaçao dc prc(;os aiuali/ada
contendo a distribuição proporcionai dos valores linais olcriados na sessão dc licitação, após os lances, sc lor
o caso;

presente Ata dc Registro dc Preços terá vigência dc um ano. a contar da data da sua assinatura, vigorando
ate o dia dc fní=txp de 2023.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) Ibrnecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta
Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame
iicilalório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao tbmecimenio. encargos, lucros e demais
ônus que. porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - CNP.1 t)7.526.979'()0()j-S5

ENDEREÇO: AV. JORNALISTA ASSIS CIIATEAUBRIAND, 4755 GALPÃO 06 - DISTRITO
INDUSTRIAL. CAMPINA GICANDE - PB - 58.41 1-450

TELEFONE - (083) 3331-2490, E-MAIL - EMPRESAFONSECAPIRES^HOTMAIL.CO.M
RESPONSÁVEL: Sr. WENDEL GUTEMBERG DOS SANTOS BARBOSA, RG: n" 3.325.104 SSP/PB.
CPh 075.579.174-64

74

Carne bovina moída congelada
característica do produto, cor vermelha vivo
brilhante, tlnnc. sem aparas com pouca
gordura embalada em sacos identificado.s dc
5kg. congelada coiifonnc a resolução vigente
ou ct)nlbnnc recomendações do fabricante.
Isciiias de aditivos ou sulnstâncias eslranha.s

ao produto, que sejam impróprias ao
cirnsumo e que alterem suas características
ttaturais (físicas, químicas e organoiéplicas).
cm porções individuai.s em saco ])láslico
transparente e atóxico apropriado para
contato direto com alimentos, limpo, não
j\ iolado, resistente, que garanta a integridade
ido produto, .\eondicionado cm caixas
lacradas. A embalagem deverá conter
cxiernamcnlo t)s dados dc identificaçào.
procedência razão .social, endereço completo
c CNP.l do fabricante (ou do produtor, ou do
impoilador. ou do distribuidor), niímero dc
lote. a validade, quamidade do produto
liquido, insiruçõc.s sobre a conservação, o
preparo e o uso do produto, devem
apresentar a informação nulricionai exigida
Ipcia legislação vigente: valor energético,
cnrboidratos. proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras TRANS. fibra
alimentar e sódio. Registro no ministério da

5.000 KG
FORTBOI

!  SIF;.3614
R$12.98 I RS 64.900.00
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K(l

agricullura SIF DIP{3A c carimbo dc
inspeção do SIF, bem como as normas da

Mgiláncia sanitária. O produto deverá
apresentar \alidade minima de 6 meses a
partir da data de entrega. De\erá ser

transportada em carros Fechados refrigerados
assegurando que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o transporte.
Dc acordo com as nonnas da \igilâneia
sanitaria. A empresa deverá apresentar 01
amostra na embalagem origiital do produto,
devidamente identificada, correspondente ao
produto entregue.

Bife de co.xào mole ou aleatra amaeiado

resinado - caracterisiiea do produto, cor
vermelha vivo brilhante, firme, sem aparas;
com pouca gordura, resfriado conforme a
resolução vigente ou conforme
recomendações do fabricante. Isentas de

aditivos ou substâncias c.stranhas ao produto,
ijue ^c|am impróprias ao consumo e que
altciem suas características naturais (tísicas,

químicas e organolépticas). em porções
indiv idiiais em saco plástico transparente e
atóxict) apropriado para contato direto com
alimentos, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto.
Acondicionado em caixas lacradas. A

ctnbalagcm deverá conter externamente os
dados de identillcação. procedência razão
social, endereço completo e CNIM do
fabricante (ou do produtor, ou do
importador, ou do distribuidor), número de
lute. a validade, quantidade do produto
liquido, insimcòcs sobre a conservação, o
preparo e o uso do produto, devem
apresentar a informação nutricional exigida
pela legislação vigente: valor energético,
carboidratos. proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras TRAN.S, flbral
alimentar e sódio. Registro no ministério dal
agricultura SIF DIPO.A e carimbo dej
inspeção do SIF. bem como as nonnas dal
V igiiáncia stmitária. O produto deverái
apresentar validade mínima de 3 meses a|
partir da data de entrega. Deverá ser
transportaila em canns fechados refrigerados
assegurando i.|uc o produto se mantenha
temperatura adequada durante o transporte.
Dc ac(.>rdo com as normas da vigilância
sanitária. A empre.sa deverá apresentar 01
amostra na embalagem original do produto,
devidamente identificada, correspondente ao
produto entregue.

Coxa c sobrecoxa dc Irango congelada -
.\prcscntar-sc sem adição de sal e
condimentos, apresentar- se congelada

7.000 KG
MASTFRBOI

SIF: 1294
R$ 27,90

R%

300.00

8.500 KG
CüPACüL

SIF:5I6
RS 9.97 RS 84.745.00
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XI

conforme.' a resolução \igentc ou confonrie
recomendações do fabricanle. Isentas de

aditi\os ou substâncias estranhas ao produto,
que sejam imprópilas ao consumo e que
alterem suas caiacteristicas naturais (físicas,
químicas e organolcpticas), em porções
indi\iduais cm saco plástico transparente c
ató.Mco apiopriado para contato direto com
alimentos, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto.
Aeondicionado em caixas lacradas. A

embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência razão
social, endereço completo e CNP.I do
láhrieante (ou do produtor, ou do
importador, ou do distribuidor), luimero de,
lote. a validade, quantidade do produto
liquido, instruções sobre a conseiA ação, o
prejiaro e o uso do produto, devem
apresentar a informação nutricional exigida
pela legislação \igente; valor energético,
cai boidi atos. proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadtis. gorduras TRjVNS. libra
alimentar c sódio. Registro no ministério da
agrieuhura SIF ÜIPO.A c carimbo de

inspeção do SIF. bem como as normas da
\igilãncia sanitária. Ü produto deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a
ptirtir da data de entrega. Deserá ser
transportada em ean'os ícchados refrigerados
assegurando que o produto se mantenha
tempcratuni adequada durante o transporte.
He acordo com as normas da vigilância
samiaria. A empre.sa deverá apresentar 01
amostra na embalagem original do produto,
devidamente identillcada, correspondente aoi
pixíduto entregue.

filé de peito de frango congelado -
Apiesentar-sc sem adição de sal c
condimentos, apresentar- se congelado;
eonlorme a resolução vigente ou ci»nfonne|
recomendações dti fabricanle. Isentas dei

aditivos ou substâncias estranhas ao produto,;
que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas), em porções
individuais em saco plá.stico transparente e
tUõxieo apropriaílo para contato direto com
alimentos, limpo, não violado, resistente,
que garanta a integridade do produto.
.\condieionado em caixas lacradas. A

embalagem deverá conter externamente os
dados de ideniillcação. procedência ra/ào
social, endereço completo e CNPJ do
fabricante (ou do produtor, ou do
importador, ou do distribuidor), número de
lote. a validade, quantidade do produto

7.X()() Kfi
COPACOl.

SM: 603
R$ 16.80

RS

l.s|.()4().()()
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liquido, insuiiçòcs sobiv a conscnaçào, 01
preparo e o uso do produio. devcnv
apresentar a informação nutrieional oxigida| ,
pela legislação vigente: valor energético.1 í ! !
carboidratüs. proteínas, gorduras totais.' I
gorduras saturadas, gorduras ']'RANS, fibra j 1 1
alimentar c sódio. Registro no ministério da; , 1 Is  I I ; 1

agricultura S11-' DIPO.A, e carimbo de i j
inspeção do Sll'. bom como as normas da I i
vigilância sanitária. 0 produto deverá 1
apresentar \alidadc mitiima de 6 meses a I
partir da data de entrega deverá serl I
transportada em carros fechados refrigerados
assegurando que o produto sc mantenha
temperatura adequada durante o transporte.
De aeordo com as nonnas da vigilàneia|
sanitária. A empresa deverá apresentar 01^
amostra na embalagem original do produto.
devidamente identificada, correspondente ao ' '
produto entregue.

p t

VAI OR TOTAL:
{Quatrocentos c setenta c cinco mil, novecentos e oitenta c cinco reais) _

7.3. O valor lotai da presente Ata de Registro de Preços é de RS 475.985,00 (Quatrocentos e setenta e cinco
mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR diiranle a vigência do presente Registro de Preços poderá tiicdiante as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes desta Ata de Registro do Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência c eficácia do mesmo, e mediante a emissão de cmpeniio. que
'^crá entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as normas contidas nu instrumento
eonvocatório,

8.2. O empenho c o documento competente para firmar o compromisso de foniccimcnto com o fornecedor.

9.1. A existência desta Ala de Registro de Preços não obriga o ÒRG.ÃO GERENCIADOR, ncin o ÓRGÃO
P.ARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhc facultada a realização tie
procedimento especifico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi regislratlo. cm
caso de igualdade de condições, a preferência.

10.l. Os preços, os quantitativos. o(s) fornecedor (e.s) e as especificações resumida (s) do objeto, como
também as pos.síveis alterações da presente ARP, serão publicadas em imprensa oficial, na fonna de extrato,
cm coníbrmidadc corn o disposto no parágrafo único do aitigo 61 da Lei 8.666/93.

BÍP

11.1. A .Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65. da
Lei 8.6b6/93;
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1 1.1.1. Parágrafo único - a qualquer leinpo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrêneia de
eveiUual ledução ocorrida no mercado, ou de talo novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCI ADOR promover as necessárias negociações Junlo aos Ibrncccdorc.s para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Eomecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir ("ielmenle as obrigações legais:
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades:
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que nâo possa ser recuperado:
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilicila;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório da fiscalização;
12.1.6. Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por

escrito, comprovar estar impossibilitado dc cumprir as exigências do compromisso do fornecimento;
12.1.7. Por decurso dc prazo dc vigência;
12.1.8. Não restarem fornecedores registrados;
12.1.9. Não cumprir as obrigações constantes da Ala de Registro de Preços;
12.1.10. Não realizar o foniecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexeeuçào total ou parcial da Ata decorrente de Registro do Preços:
12.1.12. Üs preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR
REGISTRADO recusar-se a abaixá-los, após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões dc interesse público devidamente demonstrado c justificado pela Administração Pública:
12.1.14. /\ comunicação do cancclamcnlo do preço registrado, nos casos previstos ncsie Cláusula, será (cila
por coiTcspondcncia com aviso dc recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do

Registro dc Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alínea "if desta cláusula deverá ser formulada com anteccdcncia mínima
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. caso não

aceitas as ra/òcs do pedido, sendo assegurada ampla dcfe.sa da iicitanlc. nos lermos da I.ci 8.666/93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a
comunicação será feita por publicação em Impren.sa Oficial, considcrando-se cancelado o preço regisirado
após 01 (um) dia da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu rcgisti'o de preço na ocorrência de fa(t>
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso foituito
011 dc força maior, devidamente comprovado.

Em casos dc ine.xccução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa c

o contraditório, licará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil c
criminal que scü(s) ato(s) cnsejar(em):
13.1. Ad\'ertciicia;

13.2. Multa de 10"n (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso dc inexeeuçào total da
obrigação assumida;
13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia dc atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licltante ̂ 'encedora. injustificadamente. ou por motivo
não aceito pela SECRETARIA MUNTCIPAl, DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
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RAVELX, deixar de aiendcr lolalmenle à soliciiaçào prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea "g"
do presente insliiimcnlü conli-atuai;
13.4. -Suspensão temporária do direito de participar de licitação c impedimento de contratar com a Prefeitura
iVliinieipai de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTRAT.ADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela
C()NTR,'\TANTE ou ainda, quando foro caso. cobrados judicialmente.

14.1. A presente .^ta de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
especitlcados. cujos teores .são conhecidos e acatados pelas parles:
14.1.1. PROCHSSO ADMlNISTR.MdVO N" 00045/2022 - FMS-PMBHX:

14.1.2. Hdiial do PRHGÃO ELETRÔNICO SRP 00018/2022 - FMS-PMBHX e anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): RAIMUNDO ADFXMAR FONSECA PIRES -
CNPJ 07.526.979/0001-85:

14.1.4. Ala(s) da(,s) sessãüíõcs) circunslanciadats) do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00018/2022 - FMS-
PMBEX.

iSlíCMtOTJfflDEÇLmjQU FOR(

15.1. Para dirimir a.s que.siões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas c julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
Bayeux/PB. com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. salvo nos casos previstos no ari.
102. Inciso 1. alínea "d" da Constituição 1-cdcrai. Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ara dc
Registra dc Preços que lida e achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÔRGÀÜ
GERENCl.ADOR. na qualidade de Gcrenciadora c pelo (s) particular (cs) fonicccdor(es).

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP

WENDEL GUTEMBERG DOS As.mndodef.>fmadigit.->lpofWENDEL
GUTEMBERG DOS SANTOS 6ARBOSA:07557917464

SANTOS BARBOSA:07557917464 Dados;2022.05.0216:22:21 -oaw

RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CNPJ 07.526.979/0001-85

EMPRESA DETENTORA DA ARP
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E SUA PUBLICAÇÃO EM
IMPRENSA OFICIAL:

• DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO

•  DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

IJCITACAOÍJAYEUX-SGMAÍL.COM



r.OVERNC MUNICiPAl
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SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00029/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através do(a) gestor(a)
desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em conformidade com

o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 00018/2022 - PMBEX regido pelo PROCESSO
ADMINISTRATIVO N" 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo
que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato,

tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens,

marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - CNPJ 07.526.979/0001-85

ENDEREÇO: AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755 GALPÃO 06 - DISTRITO
INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE - PB - 58.411-450

VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

ITEM ESPECIFICAÇÕES

Carne bovina moída congelada -

característica do produto, cor

vermelha vivo brilhante, firme, sem

.  aparas com pouca gordura

embalada em sacos identificados de

Skg, congelada conforme a

resolução vigente ou conforme

recomendações do fabricante.

Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que
alterem suas características

naturais (físicas, químicas e

74 organolépticas), em porções

individuais em saco plástico

transparente e atóxico apropriado

para contato direto com alimentos,

limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto.

Acondicionado em caixas lacradas.

A  embalagem deverá conter

externamente os dados de

identificação, procedência razão

social, endereço completo e CNPJ

do fabricante (ou do produtor, ou

do importador, ou do distribuidor),

número de lote, a validade.

QUANT. UNID.
MARCA/ VALOR

FABRICANTE UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

5.000 KG
FORTBOI

SIF:3614
R$ 12,98 :$ 64.900,0C
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quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o

preparo e o uso do produto, devem

apresentar a informação nutricional

exigida pela legislação vigente:

valor energético, carboidratos,

proteínas, gorduras totais, gorduras

saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no

ministério da agricultura/SIF/DIPOA

e carimbo de inspeção do SIF, bem

como as normas da vigilância

sanitária. O produto deverá

apresentar validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega.

Deverá ser transportada em carros

fechados refrigerados assegurando

que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o

transporte. De acordo com as

normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do

produto, devidamente identificada,

correspondente ao produto

entregue.

Bife de coxão mole ou alcatra

amaciado resfriado - característica

do produto, cor vermelha vivo

brilhante, firme, sem aparas com

pouca gordura, resfriado conforme

a  resolução vigente ou conforme

recomendações do fabricante.

Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que

alterem suas características

76 naturais (físicas, químicas e

organolépticas), em porções

individuais em saco plástico

transparente e atóxico apropriado

para contato direto com alimentos,

limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto.

Acondicionado em caixas lacradas.

A  embalagem deverá conter

externamente os dados de

identificação, procedência razão

social, endereço completo e CNPJ

7.000 KG
MASTERBOI

SIF:1294
R$ 27,90

R$

195.300,00
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80

do fabricante (ou do produtor, ou

do importador, ou do distribuidor),

número de lote, a validade,

quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o

preparo e o uso do produto, devem

apresentar a informação nutricional

exigida pela legislação vigente:

valor energético, carboidratos,

proteínas, gorduras totais, gorduras

saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no

ministério da agricultura/SIF/DIPOA

e carimbo de inspeção do SIF, bem

como as normas da vigilância

sanitária. O produto deverá

apresentar validade mínima de 3

meses a partir da data de entrega.

Deverá ser transportada em carros

fechados refrigerados assegurando

que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o

transporte. De acordo com as

normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do

produto, devidamente identificada,

correspondente ao produto

entregue.

Coxa e sobrecoxa de frango

congelada - Apresentar-se sem

adição de sal e condimentos,

apresentar- se congelada conformei

a resolução vigente ou conforme'

recomendações do fabricante.

Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que
alterem suas características

naturais (físicas, químicas e

organolépticas), em porções

individuais em saco plástico

transparente e atóxico apropriado

para contato direto com alimentos,

limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto.

Acondicionado em caixas lacradas.

A  embalagem deverá conter

externamente os dados de

8.500 KG
COPACOL

SIF:516
R$ 9,97

R$

84.745,00



BAYCUX
COVCPf^D MUJíiÇíPAi

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIADA SAÚDE

identificação, procedência razãoi
social, endereço completo e CNPJI

do fabricante (ou do produtor, ou;

do importador, ou do distribuidor),

número de lote, a validade,

quantidade do produto líquido,'

instruções sobre a conservação, o:

preparo e o uso do produto, devem

apresentar a informação nutricional

exigida pela legislação vigente:

valor energético, carboidratos,'

proteínas, gorduras totais, gorduras^

saturadas, gorduras TRANS, fibral
alimentar e sódio. Registro no'
ministério da agricultura/SIF/DIPOA'

je carimbo de inspeção do SIF, bemj
Icomo as normas da vigilância'
sanitária. O produto deverá-

apresentar validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega.

Deverá ser transportada em carros

fechados refrigerados assegurando

que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o

transporte. De acordo com as

normas da vigilância sanitária. A'

empresa deverá apresentar 011

amostra na embalagem original dol
produto, devidamente identificada,!
correspondente ao produto'

entregue. :

iFilé de peito de frango congelado -i
Apresentar-se sem adição de sal e

condimentos, apresentar- se

icongelado conforme a resoluçãoj
jvigente ou conforme
recomendações do fabricante.!

Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que
alterem suas características

naturais (físicas, químicas e|

iorganolépticas), em porções|
individuais em saco plástico'
transparente e atóxico apropriado

para contato direto com alimentos,!

limpo, não violado, resistente, que|
garanta a integridade do produto.]
Acondicionado em caixas lacradas.,

7.800
!  COPACOL ' R$
i  SIF:603 131040,00



BAYEUX
CCVCfifíO MUíílCiPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

A  embalagem deverá conter

externamente os dados de

Identificação, procedência razão

social, endereço completo e CNPJ

do fabricante (ou do produtor, ou

do importador, ou do distribuidor),

número de lote, a validade,

quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o

preparo e o uso do produto, devem

apresentar a informação nutricional

exigida pela legislação vigente:

valor energético, carboidratos,;
proteínas, gorduras totais, gorduras'

saturadas, gorduras TRANS, fibraj

alimentar e sódio. Registro nol
ministério da agricultura/SIF/DlPOA!
e carimbo de inspeção do SIF, bem

como as normas da vigilânciaj

sanitária. O produto deverá]
apresentar validade mínima de sj
meses a partir da data de entregai

deverá ser transportada em carrosj
I

fechados refrigerados assegurando

que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o

transporte. De acordo com as

normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do

produto, devidamente identificada,

correspondente ao produto

entregue.

VALOR TOTAL:
475

RS
,985,00

(Quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais)

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP
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BayciLN • PB. 02de Maio de 2022.
I<().SIK\K.S.\R1MI<) S<).\RES RIHEIKO

GKS lOR V I) \ .SECRETVHIA MEMCirAI. DE .SAÉDE
(;KREN( lADOR DA.VUP

l-REVEni RA \llM( ll'ALDE l{\Vl.li\

.SECREIARI \ D\.S\l'l>E
<;.\BISE'I E DA SKC RE I ARJA

í;\tr \to d.\ ai.\ de registro de preços
N= IHl(i2y/2022 - EMS-PMBEX

\ Sí:<-R1 | \R1 \ DE DOMCXICÍPIO DE BAYEUX - PB, airavé-s dü(a) ec.sior(a) desta
cdilidiide. de aeoido com as íiliibiiiçòcs tiiic Mies lorain coiifctidas, cm contbnnidadc com o rc.suliado
d,.|'RI (. \()KI ITRÓNICO.SRPN 0Ü0I8 2022 - PMBEX tcjtido pelo 1*ROCESSO ADMINISTR.A-
i l\-i) \ ooiM.» 2022- PMHi.N, que obicova o RECilSTRü DE PRECO.S C0N"S1GN.\D0 EM .ATA.
P \R \ IA I-\H • W rOXTRATACÃÜ DE EMi'Rl'S A ESPECIALIZ ADA NO EORNECIMENTO DE
OÍ.M RiiS \1 ÍMENTICIOS i; UORTIERLT PARA ATENDER .A.S NECESSIDADES D \ SECRE-
T\RI \ Ml NICUDL DE SAl 'DE DE B.AYEEX/PB, publica o cMraio da .ATA DE Ri-CILSTRG DF
PREC >S sendo qiic o pnixo dc validade c de iini ano contado da data da assinatiiia da mesma c deste
cxlialo. lendo siiii clieáeia através da piiblicafãn cm imprensa oficial contomie fornecedor, itens, ni.arcas
c \ ai 01 es aiiaivo lelacioiinilo.s

IMPRESA: RMMI NDO.VDEEMAR EONSECA PIRE.S-CNPJ 07..A2Í).'J79/()(M)I.85

ESDERI.t O: \\. .lORN.M.l.NiA \S.SIS ( H.V l E.M BRIAM), 47S5 GALP.ÀO (16 • DISTRITO
IMU SIRI.VE. CAMPINA <;RANDE- PB-SH.4IM50

\ I(,ÊS( 1 IDDE \t\IOI)E2(t22 ATÉ02DE MAIO DE 2023

(.•dii•< i.Mk p*'M» (rtilAuTb VVA lUi«Jmajt «ItavMj

^ ̂ badalai* a> tM..-

I tl« 4(!»•>>>1« N ■«11«ai'-A|ia0U-*c«rin -U •

ifiniii U»n- lak/ «>4«k> surfUJi,

«««»< «anal A»*»Le«ie

Ksfia "Hm ninnbnwt i» ^ laMn ar^ul

nkoes»'CNM iai.b« •■pa(*k« « ik»

ng*«teta«irtfti.i- p

HaveuN-PI-i.02deMaiodc 2022
ROSIEXE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MCMCIPXEDE .S.VÉDE
(D in.M I VDOU DA \RP

EXTRATOS

PREEEITt R\ MIMCIPALDE IJAM:i \

coMiss.Âo perm.\ne;nte de i.icn acãü

EXTR ATO DE CONTR.VIO
INSTRCMENTO CONTR.ATO ADMINISTRATI\ f) N" Oíll 12 2022- l AIS • PMBEX
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM .ATA. P\RA E\TNIl \! CONTRATA
ÇÃO DE EMPRESA ESPECEAEIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS .M.IMEN fíCIOS E.
liORTIFRUT PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRET ARI A Ml INKTPAI. DF. SArDF
DE BAYEUX/PB
MODALIDADE PREG.ÀO EEETRÊJNICO SRP N" ()0018'20:2- FMS - PMBFN. PROí FSSt^ AD-
MINISTR.Vn\ON IIOW5 2Ü22- EMS-PMBEX
DorACÃO N.An:REZADADESPFS.\:N,\TUREZ.ADADE.SPES.A .T1"0110 .t.Vtfl .tn-\l,\n-;RIAE
DE CONSUMO. 2590 3') - OUTROS SERATCOS DE TERCEIROS - PESSO \ JURÍDICA. 1)2.151
FUNDO MUNICTP.AE DF. SAÚDE - FMS. 10.122 .5024.2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MU
NICIPAL DE SAÚDE; 10.302.3025.2167 - MANUTENÇÃO DE PROCEDlMi-NTf)S DF MÉDIA F
ALTA COMPLEXIDADE-MAC.
\'lCrÈNCIA DE 02DEMAIODE2022 A3I DE DEZEMBRO 2022
CONTR.AIANTE SECRETARIA DE S.AÚI3E - CNPJ N" II8.924.5SI (1004-02
CONTR.ATADO RAIMUNDO ADEEM AR FONSECA PIRES - CNPJ 07 v2(. 'i-9 0001-85

VAEORiRS237 992.50 (DUZENTOS ETRINTA ESETE MIL N0\'K(TNTOS F NOVENT.VEDOIS
REAIS E cíN(;lt-:nta CENT.WOS I

F:\TRAT0 I)F. CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMIN'1STRATI\'0N"'00114 2022- FMS - PMBEX

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA EVEN TUAE CONTR.ATA-
CÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIÍNTO DF GÊNFROS ALIMENTÍCIOS E
IIORTIFRUT PARA .ATENDER As NECESSIDADES D A SECRETARI A Ali \l( ll*\l DESAÚDI
DE B.AYEUX PB
MODALIDADE: PREG.ÀO ELETRÔNICO SRP NMJOOIS.2022-FM.S - PAÍUI-.X. PROCESSO AD
MINISTRATIVO N ' 00045/2022 - FMS - J-MBEX

DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA; N.ATUREZA DA DESPESA: 3390 00:3390 30- AIATERIAi.
DE CONSUMO. 3390 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO A JURÍDIC A. 02 151
FLN:D0MUNÍ(TPAE de saúde - FMS. 10.122 3024 2093 - manutenção do fundo MU
NICIPAL DF. SAÚDE. 10.302.3025 2167 - MANUTENÇÃO DE PROCEDIMEN foS Dl MÉDIA F
ALTA COMPLEXIDADE- MAC.
VIGÊNCIA DE 02DE MAIODE 2022A 31 DE DEZEMBRO 2022
CONTR.-ATANTE SECRETARIA DE SAÚDE - CNPJ N" 08.924 581 0001-02
CONTRATADO i.l COMERCIO DE Al.lMENTOS EIREEl. CNPJ 30 5')7 n7(, ooni-OO
AALOR:RS 192 497.00 (CENTO 1" NOVENTA E DOIS Ml! . l)U.ATR( HTAT( iS F NOA1-NTA E
SIT E REAIS!
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t:.s l.\D( ) DAP.\R.\IBA

l'KI i I n I KA MliNir IPAl i)I, liWl l .\

< i)\ii>-s\() Fi RM wr.MF nr ik it\(, Ao

i XTR.vro Dl- Contrato

-^n.i \ll \ i() ( 0\TR.\T(I ADMIMSTR.VriN (-» V ()nil5 2i)22 -

i-. rMHi \

iOi fO RI OISTR.O Dl PRIXOS CONSKiNADO l-M ATA. PARA

\! Ml .\l < ()M KAIACAO Dp; P.VIPKIÍSA l-.SPI {lALIZADA NO

' 4^\T ( IMi \T( > Dl Cil NI ROS Al iVII-N I ÍCIOS 1 HORTII RUT

• \K.\ Mb.NDhR AS NL( hSSIDADhS DA St('Rh Í.ARIA MUNICIPAL

4 S \1 Dl Dl IM>1 I A/PB

- 'D \! ID.VDF PRLO, \() ELETRÔNICO SRP N" OOOlS 2022 - FMS -

' .1-0 \ PROCI sso administrativo N 0(uM5/2()22 - lAIS -

. H- \ Al i Ri/A DA DIAPLSA: NAU'REZA DA DESPESA:

• "u A) M VTERIAI DE CONSUMO: 55'Ai.M -■ OUTROS

- :«,i)S Dl li,R( 1 IROS - PESSOA .iURÍDK A. 02.1.^1 ITINDO
iP\! Dl .sM Dl ■ EMS. 10.122..4024.20R- M.NNUTENCAo

M NDO Ml MC IPAL DE SALDE: ! n.202..^025.2 DC -

• W. riNCÃO Dl PROCEDIMENTOS Dl MEDIA I AlTA
' AIPLEXIDADE-MAC.

•- Uil NULA Dl ():DI \IAIO DE :022.\3I de dezembro:o::

• i !-■ MAN lEM CRI I AR! A DE SAÚDE. - (.NIM N0S.O24.5S 1/0004-

IK lAiPn lis Ct)MÉRCIO DE ALIMENIOS EIREELI - EPP,
■ ;■ : : i (.O,-. LEiKIOI- I 7

1 ' K Rs :.XOiCs.25 (DUZENTOS E UINQUENTA E TRÊS .MIL.
:iN\I \l CiiroRl AISI AINTEÍ CTNCOCI \EA\'OS)

I S I ADC) DA PARAÍBA

PREI 11 URA MUNICIPAL DE BA^T•;CX

(().\ii.ss\o pe;kmane.nI E de LKTIAÇÀO

E\ IR,AIO DIM OM RAIO

:- SIR! MIMO t n\|R\ro ADMINISTRATI\'0 V 00111 2022 -

; Mn - ÍAIBI \

■ ElETo Kl (.iSTP,(.> Dl PREÇOS CONSKiNADO EM ATA. PARA
íMM I \1 ( (.'MP AUAC AO DE: E.MPRI.SA I SPI C lAl.lZADA NO

r . M<\i Ci\!I NTO Dl (iÊNERoS Al IMENTÍCTOS i HORTIFRUT
PM< \ vri NDl.R '\S Ni C l SSIDADES DA SIX RI TARIA MUNICIPAI

ni SAUDFDFR\2 rii\/PB

M» íDM 1D NDF: PRFC.ÀO FFFTRÕNTCO SRPN' 000IX/2()22 - FMS -
PMBHX. PROCESSO administrativo N' 00045/2022 - FMS -

• l;:\

Mi NAU RE/A D.\ DESPESA: NAIUREZ.V DA DESPESA"

- - MAl I RIAL Dl. CONSl mo. S.íMi 20 - OL! I ROS

'>S Di iIRCIIROS - PESSOA .lURÍDIC.X: o2 ! 5! lUNDO
.i NK ]P\L DE SAI DE - FMS; 10.122.2024.2002 - M.XNUTF.NÇ.ÀO
0 ri NDO Ml NICIPAF DE SAÉDE.; 1 0.202,2025.2 I 07 -

1 \M | i Ni Ao DE PROCI DIMENFOS DE MÉDIA E. ALTA
' \l!^i I XIDADI AIAC.

^ K ,l \( l.A DE (12 Dl. .MAIO Dl 2022A21 DE DE/E.V1B1<C22022

I \ 1 R Al AM E si ( RI 1 ARIADE SAÚDE-CNP.I N" 08 024.581/0004-

i s\TR \T\DO C AROATA AEIXII NTOS COMERCIO VARI GESTA

: iPi 1 E (. NPl 2:^.5<M 405/OOOÍ-27

AÍOR: Rs Í7(vs22.75 (CENTO F SMI-NTA F SI IS Mil I-

ilTiii FNTOS r MNTF F DOiS RFAIS F sriFNTA F CINCO

. I N r\\ osl

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MEMC iPAE DE. BAA I l X

Co.MISS.ÀO PERMANENTE DE LICjFM VO

EXTRAIO Dl. COMR.ArO

INS I RCAII NTO: CONTRATO.ADMINISl R ATIVOV iiiíU ' s 2 v ; \is

■ PM BI .\

0BJET(E RECtISTRO DE PREÇOS (T)NSIGNaDO FM ATA PARA
I.VENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECiAM/\DA No
IORNECIMENTODEGÉNEROSALIMI N TÍCIOSE IIORI II R! I PAR \
.ATFNDFR ÁS NECFSSIDADFS DA SFCRFTARIA MUNiv iP\i DF
SAÚDI DFR.AVELX PR
.MODALIDADI-: PRFGÀO F.LI 1 RÓNK (i SRP \' ("'.01 s jiC: I \I.--
PMHFX, PROCFSSO ADMINISTRATIVO N- nij(i4MND ' lAIs

PMBl-X

DOIACÃCV N/VrUREZA DA DE.SPI.SA: NAFl R|./\ DA Dl n|'ís\
220(1 00: 2200.20 - MATFRIAI. DF CONSU.VIO; M >'0.7-0 ()i IRi )S

SERVIÇOS de; EERCITROS - Pi;SSO.\ .IÇRIDIC.A: O' M IMKDi»
MUNlCIPALDi:SAÜDE-l .MS; 10.122.2024.2()0M ,\|.\\l 11 AODc

FUNDO MUNICIPAI, DF. SACDF; 10.K)2 2025 2B-" - MANI U N( \()

DE PROCEDIMENTOS Dl MEDIAI. Al,I ACOMPi l XID ADI M A(

\ K .ÊNCIA: DE 02 DE MAIO Dl: 2022 A 21 Dl. DI:ZIMBK0 2o2:
( ONTRATANTE: SECRETARIA DF SAUDF - CNP.I N on 'C- noM-

02

(ON I RAÍ ADO: DIS IRiliClDORA BRAZ.MM 1 I D\. ' NPI

I7()2().542/Ü0()l-20

VAIOU: RS 112.947.50 (CF.NTO 1 DOZE Mil. \o\l i I N K .s I
Ol'ARI:N TA E SETE REAIS {•,CINQlJl.N I ACEM \\ (iS;

ESTADO OA paraíba

PREFEITURA MUNICIPAI DE BAVEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE OA SECRETARIA

EXTRATO OA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 00029/2022 - I MS PMBtX

A SECRETARIA DE SAÚDE t)0 MUNICÍPIO IH. BAVfJX í-ív .>ri .i d. •>.
iio-i.i L-clidcatíe, ao acoftío :oa! as aiNbun.àosquo lhos fo-dm contcní.!'-. •
o toMjlUdo do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' COOlS/2022 - PMytT i-. ;:,-i .
ADMINISIRAIIVC N' CKKMS/ÍC.^' PMBtX. quf iiíiipl..'.! o KtCít--:KO 1:t t.íi'- ' i ". i."
IM AI A, PARA IVtMUAt COM RA" AÇÃO Dl IMPKISA t sptCIAi i/AOA NO ' d."' S
GlNÍROS Al MlNliC OS í HOSIII RUT PARA AUNLUK AS NK;SS :;a.)'s S).-. ,-t' • !
Mí;.NICIPAI OE SAUOE de BAYtUX./PB, aubdr.n o ••.•.t.Ao d.i ATA SF PrGf.TR" n< rs.f , -<■

qjc u pr.i.-o de vai dade- ê de píti .itxj loeladu d.i ,l.il.i tr.i 'lu'.' .,!« : . .e, ; . ■_ ■ . .
tendu -.1.1 ••fivíicia através da pai) eaião em 'nip-e-s i •.di-ei ■ i.- n:, i
reiiras e líe-ps ahauo relncusnado*.

EMPRESA; RAIMUNDO ADELMAH FONSECA PIRES - CNPJ 07.526,979/0001 85
ENDEREÇO: AV. JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND. A7SS 6AIPÀO O!. DISTHIIO

INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE - PB ■ 58 All ASO

VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE J02S

I ESPFCIfICACÔES

Crí"lF- L-UV ff7KÍ ':í-T

iXiMíitcr stitfj 'Jo prodL*c.
vvfimciD.i vrva brtiharíc. Lfne, xcmi

cíp.ir»is com pOiáC^ gOfCufã

emb.Tljc!a em xaros ideni ficadox
conloffrsií j

fi'Xufuc«Io vi^enU' ou conform#*

icenus Ce ad:t»vos ou subxtÀncias
estfcir.híjx ao p^odutc. quo
Mncrorf .H .>0 consumo v que

.líiorem «'ar.irtor^xticax

|f=xi7a%. quimif-Oí, <•

ofji-ncicptic.i jU em pcrtiOrv

•udivídudis em satc plaviitc
trünsnafcrv/ e c'.cmcc apioonado
par.1 ccrMto oifcco :om lumentos.

'•n-po r^Q velado, 'csiitente gu»»
a integridade» Co p'Oduto

A( nno uiorT.jcíu em cui«.is 'axfjddx

A devera rorfor

e*t«Meainet3Ce os dadí)s do

identificarão, procedência tòiÒCf
•ioc al, crdernço completo í* CNAi
do fubric.mte leu tio produtor, ou
do imooriador. cn. dc rtisrnbuidcr;

fiymfc ot lo:e. é validade,
(!',j i^NUdide du píüjutü íqaiüs).
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' f.-H: >■ .f.C .1'.' p.'0<:i,líl, ííí-yf:»!
;/*y^•'ní.ír ;i ;iifo-m.íc5o n.írífjon.il
■  coij vr^aurc;
iiM :.trbctct-MTO'j.

ír;i J;ir3i taUis. j!0fCi;r.3s
dtrnjr.-.i THSWS. 'tPr.i

1' I' 5«:li5 ««-SKlT, 10
|-i fi a fi(!rfa-!urc/'jií/DH'OA
t-n Ov çlo Síf. Im'.")

.  L.. 'Kir.i.ís fi i V!(íi!.'inria
■ itifi.v t O prodJto «fvf-rá

yjhc.idfi tfiinima Jf ij

ir!".c; } j.iUfi c.i d.r.j de pnftg.i.
M W iMoioo-iada «m t3"05

líílífgvi.i.lc!. a.swrgu'.indo
fi ni' :i, pt<Kl-.j-o ví" oiífWffii.l
uyiOíiia'icfa .idfiGuada doMPte o

I>f fi LOtttfi LOm 33

rirtn33 <i.i v-igdàncai sarwt-lria. â
devífj ,iD'^!>Cfitar Oi

aiaít-a f.â fn)lJrt'3Efini origiui do
ttrduW, Jt-vidii'»-"!!: ■dfntdtcada.
í 3'fi330ideri« ic- produto

Liiii- dí -oráo moi.: o.i akava
..ida 'a$(fi,idp f.ll.lílor.^tíca

nrofii;!-.. :.1' vriwha vivo

l ii-iH". ifimr M!iT' áDjra» rmi
i-'. ii. - r*r3lt<3do tonforme
.■ dj roilüfn'P

"'•roJ.HC.í» -"O •Jb"CST.e
c.tirjs df adlt.vu.- oj iot>iiaiitia3
.'i.EtfiOtVI; 3U i;'ílCutíl OllC 3l'fa-TI

'■•iraod'i.13 ao tiV3j-iio c nue
.tfirpm r.ua-. rsractítdtira!,

/■..tuidi (tVtoí. fiu(ioicas a
fi ipaiolíolicisi. p-di pandci
laüjyidüatv PT* <aro ptásiio
tijcMiarMts n jUWn íprupriado .
IMi.i tutitatc! d.íolo toü! al
1 ''.txi, rrlo yiotado. niiírervle. niic

.í lífiepidadr cio oroculo.
.3-:(vitl'e. onx Ljtiab Lictad.ia.

.3 dovrr.í çoorf

r-fnafiamio fi', ri .-Kjos OR
ict..'i.tiTic.a;ào, pr.x*RdRr.iJa rarüo
1.■■().-., ,cndtTri'ov i.vnpltíio a

'.lii'-.-.ru* íco do pfodytpr. n.i
•;■■ inai;.'í,'id<jr. mi co nisfibuido';.
i-iíTa-O de ^cta. a voliüJde.
■.".rilid.ifio dii pniilulü tiliurclo.
fi :s:'*it.6o3 '.ofcrp fi (Oficeryaçào o
i.iro.irC to jtc do (.'ocoto, dfvt.n
if.re .ppit-i d irroTOiJiiio ruuiciottal

ri>g't!3 pfi-a agi53(;.io vijentc:
•dRetRétcu í.irccitlratQv

iiroífiioa^. »>rrtu'3v iotaii. goidu-ai
«ai.itdOBS. gorcyas TRANS. 'íbra
il-fipr:ar c «idio. Registro no
t;n'ii3tór'n d.i Rgr^cuiroTd/Sir/ÜiPÜA
c idriitiho dd inspcçSo do 5if. tJtm
::iTíi ài ntjimai da vÉfitIjritia
•..i-i:i,-)ri0 O urooolo deverá
.ip'< x-iiiiif vdiiri.itlt mifiiina de 3
i-ifVi á jí'lir da d."iiâ lie pritrcga.
;>vi i .isrr ir5n•,^o^ada eir c.srros
i';t:.ir!ií< tfí'lgpr.!do"

c:.it a croduto IP dianlonha

• iijxtUitura artcpiidaa durante .o
•"..rnuoriR. De aco'do ron

lia vígilÀMi.i unilatia. A
•iiipriso devera .apíescuar 01
ji iOitr» i-a efnt)Bljgi'"fi origiral do
ii-oínjta. df-idafr.Fctp ijertiíicada.
rOTpçpondcntR .10 produto
in:'í'SUt.

Cora e ii>ti/ecoxa du (rarigo
I onr.í- ao.i - .Vptetentíir-st sem
ifii;.!!; de wl e tor.dirnenlijj,
iprprtp.ur- se congelada contorme.

., ■Rtol.icÃo wiRPnta ou eonforme
i.ino..-.!.ieáei 00 fabrirjntc,

■•rt.is lii- adíivus .11. lubstair.ias
i -iijfihj', ao piudulo. Que seiani

j-ioruotij- ao roíiM.mn o cjaci

•ilici-m sjai tarattenstioas

riaiu-eis ilisicji. auirnicas e.
.•»vai.oUn('Cas;, em porções
ir-.i'.:rlv.iis pr» lacn plástico
•ií".;p.jrr.'itli' p atôxico aciopri.rdo

rijnf.iío ri iroço .innipiuns.
iiii -.IO. »áo violado, lesístente. Qiic
pa-aoti .1 mtegfiBadB do proouto.
Atinuitcoiwuü liii vai*a> lecadiv.
A  .TrnaidRpm dtvpr.i footcr

i.vtf-rnámtr.te os dados do
Ktpriritic.ivão. oroccoõncn razSc
• i)-..il, Vndi'roi.0 coi-iplrto r CíH
do taPtifantu lou do pioduttjt. Ou
ti'; importador ou do -iistriBuidorl.
I ,iii--io do Ict a validadR.
oii.iil.á.iile do produto lipuido.
ífiMiuçfiiíS lüCte ,1 tonvervaçáo. o
ui.'p;ir|> I' o uso dn produto, lipvem
.ip-vstTtar a intor-iaçau lulricion.d
oijiii.J pe:a egisaçio vigemet
v.iàj; I ('"luiiPiifo carSfliOr.itos,
P"tti II13S. Rorpuias lotais, gorduras
'.iitiir.iiias gorduras IRANS, fitsra

MA5TÍRB0I
Sd:129a

BS
t9S 300,00

COPACOt

5!f:516
RS S.97

RS
84 74S,C0

aiimfiiitar c sotJio. Registro no
mnistèrio da ,igticuittira/Slf/DlPÜA
p rarimbo ric insptsáo do SIF. bem
como ds normas da vigilànca
senitàiia. O produto dt-verá
.litrespfitar vat'i1.ir1r: mínim." de 6
müses a pôrtir da data de entrega
Deverá ser transportada em canos
fechados refrigetados assegurando
qui; o produto sc rnaniEnha
temperatura adequad.i riurante o
•r.insporie. Dp acordo rnrt as
normas da vigilância sanitária. A
empresa tJc-ver.i apresentar 01
amostra na embaiagem originai do
pioduto, devidamente idpntjíicaii<v
correspondente ao proiJuto
entregue.
Rilá de peito de frango congrtiario -
Apresentar 4c sem .idiçSo de sal e
condimentos, apresentar- se
congelado conforme a resolução
vigente ou conforme
recomendações do fabnconie.
iserttas de atlitivos nu subslánr.lav
estranhas ao produto, que sejam
irr.prüprias ao consumo e que

.litiuem suas caraileriçflras

naturais (lisicas. químicas e
organolépticas). em porções
indivduais em saco plástico
transparente e atoxico apropriado
para contato direto com alimentos,
limpo, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto.
Aconoicionado em caixas íacradas.

81 A embalagem deverá conter
externamente as dados de
identificação, procedência razSo
sociai, endereço compieto o CNPJ
rio fabncanir; (ou do produtor, ou
do impoftatior, ou iSo iSisirihuídor),
número de lote, a validade,
quaniiciade do protluto liquido,
inufiíções sobre a coriseivaçio, o
preparo e o uso do produto, devem
apreseriiara informação nutricuinal
exigida peia legislação vigente:
valor energético, carboidratos,
proteínas, goidurav lotais. gorrJjr.ts
satur.id.is, gorduras TRANS, fibra
alimentar e sódio. Registro no
ministério da agriciiiuirs/SIFAilfõA
p carimbo de inspeção do Sif-, bem
como as normas da vigilância

sanitária. O produto deverá
apresenipr validade minirna de 6
meses a p-arrr da Cata tie entrega
devsr.i ser transportada ern carros
fechados refrigerados assegurando
Que o produto se m.inrt-nha
temperatura adequada durante o
transporte. De acordo com as
normas da vigilância sanitária. A
empte.sa devera apresentar Q1
amostra na embalagem original do
produto, devidamente identificada,
correspondente ao produto
entregue.

COPACCJL

SiFibOS
RS 16,80

VALOR TOTAL:

(Quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos e oitent.i c clncn reaisj

RS
475.985,00

Qnyeu» - PÜ, 07 de Maio tin 707?.

ROSIENE 5AR1NH0 SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL Df SAÚDE

GERENCIADOR CJAAHP



W tís

CPL ~ Comissão

Permanente de Licitação

iwiyx
GOVERNO MUNiCíPAL

i:STAI)() DA paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 00018/2022 - FMS-FMBEX

ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS N"00030/2022-
FMS-PMBEX:

EMPRESA

DISTRIBUIDORA

BRAZMAC LTDA, CNPJ:

17.020.542/0001-29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
l.I CIT A C A O BA V EL X a: (i M A1 1 TO N1



ESTADO DA 1'AUAÍBA

PKLfEH l RA Ml M(. IPVL Dt BA^ El \

! I NDO NK ÍPAl. DE SAI DE

C OMISSÃO PERM A.NEM E DE LK i l ACÃO

A I A DE RECilS I RO DE PREÇOS N . 000:j.0 2022 - SEÍ RE I ARIA Ml MC IPAL DE S U Dl IX)
Ml M( iPIO DE BAVEl \- EMS- PMBEX

;DOSÍ3. MiasID .... .1022, ;i Sevi't'[.irifi Müiicr^^.il -.tiu
Saudv do Muiiioipio Jt Bavcuv, Pe.s?oa Jurídica dc Direito Publico, com sede Rua Flavio Vlaroja. > u •
Centro. Bayeux-Pb - 58.{06-.^9ü. neste ato representada pela Sr(a). Rosiene Saniiho Soares Ribeuo.
brasiicira. RG: 4.883.59.^. CPI'': 885.106.2Ü4-82. residente e domiciliada à Rua .Manoel César .Aiencan ir" -74

- .Aeroporto - Dayeux,TB, CEP: 58.308-070, gerenciadora da presente .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
CARP). decorrente da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP 000)8/202'.?. - EMS-
PMHt'.\. cujo obielivo fora n formalização dc REGiSFRO DE PREÇOS CO.NSIGN ADfJ EM ! A. P.ARA
EVÊNTL.AL C-ONTRATAÇÃO DE EMPRESA FSPBCI.AÍ.IZ.ADA NO FORNECIMENTO DL C.ÉN'ERí'JS
Al..lMe\TICIO.S E HORTIFRUT P.ARA ATENDER .ÀS \F.rFS.SIDADFS DA SLCKLIAKI V
-M LM Cl P,AL DE SAL DE DE B.A^EL .\. Ptí. processiida nus lerinos do PROC ESSL) ADMIMS !K A 11 \ c.'
N" 0U04'^.2U22 - FMS-PMBii\ a qual se c-onstiiui em dociimemo vinctilativu e obrigauional un partes,
conforme v) disposto no ari. ! da i.ei \f -S.óOdA).?. segundo as cláusulas e condições seguintes:

1.1, A presente estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DF PREÇOS CONSiCN.ADO
LM ATA. PARA EVENTUAL CONTRA TAÇ.ÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA \t.»
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALiMENTICTDS E HORTIFRLT PARA ATENDER Às
NECESSIDADES DA SECRETARIA MlMC IP.Ai DE SAÚDE DL HAMT \ PB, cujos qiuntitalBo-..
espcci!;caçõc.>. preços, c lòniccedores foram previamente definidos através do procedimento iicit.atório en
epígrafe

2.1. Iiticgra a presente .Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saiide da Prefeitura Mtinicinal de
BayeiJN. Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Flávio Mareja, .s/n - Ccntiv'). Bavcu.\-Pb -
58:5ü6-.^90. inscrita no CNPJ n'^ 08-924..581.'0004-02. na quiuidade de ORG.ÀO OLKENt lADOR-

2.2. Parágraro únieo - qualquer órg.ão ou entidade de qualquer esfera da .Administração Pública poderá
M)licitar a utilização da presente ARP. iiidependentenicntc da puriicípayào ou não na licitação em epigraté.
observadas as exigências comidas no Decreto Municipal n'' üjO,'2ÜI9, dc 16 de Julho de 2019.

{) ÓK<ji.\0 GLKLNCI.ADÜR. através da Comissão Permanente dc Licitação, obriga-se a'

3.1. Gorenci.ar a presente .ARP. indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fbrneccdore.s. os preços, os
(juamiiaiivos disponíveis c as especificações dos materiais registrado.s, observada a ordem de classificação
indicada na licitação;
3.2. LAnivocar os paiiiculares via fu.\, telefone ou c-maii. para assinatura da .ARP, assinatura do contrato e
retirada da noia de empenho:
3.3. Ob>er.ar para que. durante a vigência da presente ata. sejam mantidas todas as condições de habilitação
c qiiaiiílcação e.xigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
3.4. Conduzir c\cnluais proccdim-ciuo.s adniinÍstra:ÍM^s dc renegociação de preços regisirados. p.tra fins de
íidcquavào as novas condições de mercado, e de aplicação dc penalidades,
3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião cont q>—liciumies objetivando a familiarizaçâo das
peculiaridades do Sistema de Registro dc Preços; '
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3.6. Coii-Siiltar os foniecedorcs registrados (observada a ordem de classiflcaviio^ quanto ao interesse em
íivneeimento do (s) material {aisj a outro ts) órgão (üos) da .Administração Pfiblica que externe tm) a
imençàô de uti li/ür a presente ARP:
3.7. C.ütnuniear aos gestores dos órgãos participantes possiveis alterações ocoiTÍdas na presente ARP:
3.8. Coordenar a qualificação minlina dos respectivos gestores dos órgãos panicipanies;
3.9. .Acompanhar e f1scali/ür o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação duraiilc a
execução coniniiuaL na presente ARP

O ÒRG ÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A PO-STERIORE através de ge.lur próprio
indicado, obrigani-se a;

4.1. Tomar conhecimento da presente ,ARP. inclusive as respectivas alterações, para Uns de uiili/.içrto de
rVirma correta da mesma;
4.2. {.onsullar. previamente, o ÓRGÃO GERENCIADOR objeiixando a obtenção das informações
necessárias à aquisição pretendida;
4.3. Verifcar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao üRG.ÃO CERENCl.ADOR eventuais desvantagens verificadas;
4.4. bncnminltur ao ORG.ÃO CERENCl.ADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo íriá.ximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação efetivamente
realizada;

4.6. .Acompanhar c fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da iiciiaçãí^ e na presente
ARP. ir.torníaiidü ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemettto do particular.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. .Asbinar a .ARP, assinar o contrato no prazo má.xinio de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocacão. e
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber;
5. 2. Informar, no prazo ntáximo de 05 {cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
órgão üa Administração Pública (n.ão pariicipantei que \enha a manifestar o litiercsse do utilizar a nrcbeme
ARP

5.3. Entregar o (s) rnaieria! (ais) soiiciiado (s) nos prazos estabelecidos no editai;
5.4. Fornecer o (s) material (ais) conforme especificações, marcas, e preços registrados na presente ARP;
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévi(> ou
participante a Postcriori da presente ARP;
5.6. Providenciar a imediata correção cie dcficiènclaí.. falhas ou irregularidadeb constatadas pelo OKG.ÀD
GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente AKÍ';
5.7. Fornecer, sempre que scil icitado. no pi'az.o máximo dc 05 (cinco) dias iT.cis. ti<K'i!niettU!çào de liabíliiaçào
c üiiatirlcaçào cujas validades encontrein-àc vencidas:
5.8. Provei condições que passibiÜTem o atendimento das condições fimiadas a partir da data da assinatura da
p-cscntc .ARP;
5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante (s) e/ou a icrceiro.s.
provocados por iiietlciéncia ou ÍTTegularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
,A1<P:

5.10. Pagar, pontualmente, o (si fornecedor les) e cumprir com as obrigaçõe.s fiscais, relativo^ ao is) material
(ms) entregue (s). com base na presente ARP. e^jerfin"d\? a .Administração Pública dc icspon^abiJidace
salidária ou subsidiária por tal pagamento;
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5.11. Aprebcnuir. quando du as6Ííniit.ii'a desit' insiruincmo. pUiniilui de !dnn;i.;do dc pret;i)5 auinM/adrt
contendo a distribuição proporcional dos valores ilaais olerraüos na sessão óc liciiaçào, após os iances. se IVir
o ví-.si';

A presenie Ala cie Regisnxi de Preços terá vigência de um ano. a contar da data da sua assinatura,
ate i.) dia _ , j)Oii de fn de ."íüô.v

.iJoriitulc

7.1. Os pieçoi. as quantidades, o (>) lomecedor U») c as especiíicaçòes do (â) inaieriai (ais) registrados nesta
Ata encontram-se indicados nos quadros abrdxo. observando-se a ordem de classificação obnda no certame
licitaiorio.

■^.2, Os preços tegistrado.s cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais
òmis que. porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: L>ISTRIBldDORA 8RA/MAC LTDA.CNPi' I OQOI
ENDEREÇO: RI A MAIIRICIO Dl-. ARAÚJO GAMA I-ILHO. 260 - I O I QU ADRA M ARL.S il -
l'ÜK r.AL DO SOL. JOAO PESSOA - PB - .^S.Üã6-7IO
I LLLfONE -1083) 3238-.M07. E-MAIL- .ROOSÜNJP{«-'IG.COM.BR
RESPONS.ÁVEL: Sr. JOSÉ RODSON MACIEL JÚNIOR, RO: n" 2.814.235 SSP/PB, CPf 057.0.>2.894-:4

■Acéin com osso cui pulcUi resíruidu-
caractcrisiica do produto, cor vermelha \ivnj
bfií!;aiiic. lirmc. sem apuij> com puucaj
guidura embatudu cm sacos ide.nlitlcados dc
5í«g. rcsfriud:! conforme a resolução vigcrnc
ou conibnne rccoinendaçOies do labricunte.
Iseniüs dc íiditivus ou substâncias e.stranhas
,30 produto. quC sejam impróprias oo
consumo c que alterem suas caracierisiicjus
naturais ('flsica.s. químicas c orgauoicl
tfpriciLS) cm porções individuais' crn ssico:
plástico tranvpareme e nlóxico apropriadoi
pura cunniiu direto com ulimeníus. limpii.i
não ^ iuladu, rcsisieniv. qtie gurtatia a!
ar.egíidiide Uvi pn>diil.!- .Aconditioiudo cnr
cai.víib iacmdas. A embalagem devera cuiiiei'
e.stcnamcntc os dados de idemificaçüü.|
piucedênciti ni/ào soeial. endereço CvVnipieio.
c CNPJ do tãbricanle tou co produuK. ou doi
impíirtador. ou do distribuidor), número de!
loic. a validade, vquantidadc do produtoj
liquido, msrnições sobre a conservação, oi
prepíifo e o uso do prcxluio. devcmi
:ioro>H;n!.ir a infortnavãí» niuricionat exiuiüaj
pcw Icgisiavãv» Vigente valor energctico.j
carboidratos. proteínas, gorduras totais,j
gorduras saiurodas. gordura,' TR.ANS. fíbrai
alimentar c sódio. Rcgi.siro no fninusicrio dal
acncüliuni.Sli7D)FU.A e carimbo aei

8.(HK) KÜ
RiO MAKIA

Sll 112
R^dl.Vb RSr.UÓ2i;.i)0
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:in>}Vi;ilo tio SIF. bem como a> normas da;
^vi^ilánoia saniiáriá- O produio deversii
iaprcseniar validade minima dc 05 ineses aj
ipajiir do daia de cnircgo Deverá scr|
drjosooiiada cm carros fechados refrigerados'
:as>eiii:rando que o protluio se ímuitcjihaj
iieir.peraUira adequada durante o irunsporití.|
De acordo com iianiios da sigi'àtK'.ia'
samiária. A empresa deterã aprescniai" Ul
anmsira na embalagem original do produto.
dc\ idamentc identificada, correspondente .ao

__ produto 'entregue.
Prc-sunio. sem capa dc gordura - cinbalageml
contendo seio de garantiu MS c ANVISA i
Validade mínima de 90 dias. Deverá scrl

inin-pi^rtadu cio cairos teehados rcfrigcradus,
asNcguraiaio que o produto se manicnhti!
temperatura udcvjuada dunuue o ii'anspürte.|
De acordo com as normas da vigilância
sariiiaria. A empresa devcni apresentar 01
:amjstra na embalagem original do produto,
devidamente identificada, correspondemc aot
;piüduto enircgia.*. j

BRi- SADIA

SIE; 2999
RSI9.9V

VALÜK TOTAl.:

(Du/cmos e vir.ie c LÍnco m l. oiuicenios e noveiust c cinco rcaisj

7.3. Ü valor total da presente Aia de Registro de Preços é de RS 225.895,00 (Duzentos e vinte e cinco tJtil,

oifocentos e noventa e cinco reais).

iíít. si"'' sV-'': '• . l •, jSíUa.

8-1. o ORGÀÜ üERENCi.ADOR durante a vigência do prcseiue Registro de Preços poderá •ncdimue a^
necessidades cfctivar.as contratações decorrentes desta Ata dc Registro de Preços uinivcs da assimuura Jc um
instruijicnto contratual, após a plena vigência e cHcácia do mesmo, e niediame a emissão de empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o fornecimento, obedecidas as normas contida.s no-instrunieuio
convotmtorto.

8.2. O empenho é o documento competente para firmar o compromisso de íbmecimemo com o fornecedor.

y.í. A existência desta .Aiu d? Registro ce Preços nâo obriga o ÓKG.ÀO GERENCIADOR, nem o ÓRgAO
PARTI(."1P.A\TI.:. se toi o ca-so. a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realizaçAo de
çn.vccdimento específico pura üeierinimui.i contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, eitt
caso de igualdade de condições, a pretsrêitcia.

I

' 10,1. Os preços, os quumitativos, oisi fornecedor íe>) e cis especificações, resumida (si do objeto, como
também .is possíveis alterações da presente .ARP. scrãu publicadas em imprensa oficiai, na fonua de c-virato.

I em ccntormidade com ,.i disposto no parágiafo único do artigo 61 da IjímVÓ ?.
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I l.I. A Ala de Registro de Preços poderá .sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art, 65. da
Ui S.ÒÓ6 93;

n.l.l. Parágrafo único - a qualquer ceitipo. o preço registrado podera ser revisio eoi deco-rêr.cia de
e\etii{íal redução ocorrida no mercado, ou de talo novo que eleve o seu cusio. cabendo a<: ÓRGÃO
GEREN(.'IADOK promover as necessárias negociações Junto aos íbmecedores para negociiir o n-n,' \.ii..!r
conipaiKcl ao mercado.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O i-ornecevTor Registrado terá o seu registro cancelado quando;
12.1.1. Deixar de cumprir lielmenic as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma da.s hipóteses previsius na cláusula das Penalidades;
12.Li. Causar quvdquer Jauo ao Pairimòiiio Publico, que não possu ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito dc auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Picar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório da fiscalização;
12.1.6. Quando o FORNF.CEDOR RECilSTR.ADO,'DETENTOR D.A ATA. mediante comiinicaçáü por
c^c^itü. coinpi'o\ai- estar impossibilitado de cumprir as e.xigèncias do compromisso do forfiecimeiU(\
12.1.7. Por decurso de pra/.o de vigência;
12.1.8. NAo restarem fornecedores registrados;
12.1.9. \áo cumprir as obrigações constantes da Ata ac Registro dc Preços:
12.1.10. Não realizar o fornecimento nu prazo estabeleeidu e a .Adiniiiisiração nào aceitar sua justiifo-aiivr;:
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcíai da Ata decorreme dc Registro de Preços.
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no nieroado c o FORNECEDOR
KEGIS l RADO recusar-se a abaixá-los. após solicitação e.xpressa da Secretaria:
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela .Administração Pública;
12.1.14. A comunicação do cancciainento do preço registrado, nos casos previstos neste Ctciusul.n, será foit;-!
por ccnespondéncia com aviso de recebimento, juntando-se o cornprovanie aos autos que denmi orieeir Uv:
Registro de Preços:
12.1.1.'*. A solicitação rererida na alínea '"n" desta eiausula deverá ser formulada com nntecedêhcia mínima
Je 30 crinia) dias. táculiada à Administração a aplicaçã-.> das penalidades previstas nesta Ata. caso nào
aoclias as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitanie, nos lermos da Lei i\' 8.666-93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou itiacessiveJ o endereço do EORNECEDOR REGISTRADO, a

comunicação será feita por publicação em Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado
apos U1 fum) diu da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamcino do .seu registro dc preço na ccorrcneia dc ibtí.i
.superveniente que venha comprometer u perfeita execução do objeto deste Editai, decorrente de cs-o lóriuit..'
uu de força maior, devidamente comprovado.

,Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa e
o contraditório, ficará a particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
crimin.ti que seuts) aiois) ensejarteni):

1 13.1. .Advertência:
13.2. .Vlulra de 10% (dez por cento) sobre o ̂ ^ica^global üojl^ítífraio. no caso de ine.xecuçâo total da
obrigação assumida; ^
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13.3. Viulta de 0.5 (cinco clecinics per cento) por dia dc aii uio c por ocorrèrtcií). «iiè o inú\itno de U>"ii ídwv
p.-r con-.o; iobre o \aior lotai iio contraio, quando a llcitaate vencedora, injuslificadainenic. ou por nivjt v. ^
nà. pxcilo pela SECRETARIA AtUMCIPAl. DE SAÚDE DA PREFEUURA MLNK IPAI. Dl
ÜA\'EtX., deixar de atender loiaintcnlc á solicitação prevista na cláusula qtiinla. itcrn 5.2. alinea "g" e "b".
do presente instrumento contratual:
13.4. Suspensão temporária do diieito de participar cc licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Muiticipal de Baveux e os demais órgãos que compõem a AdministTayào Municipal, por ale 02 {doi>) unos.
li.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da tnulia. aplicado após regular processo adminisiruti'.a. seia
descontado da COXTRATAD.A. observando-se os pagamentos eventordmente de\ peto
( ()\ I R AT AN í l; ou Uiiida. (juando for o caso, cobrados JudieiuíniciUe

14.1. A nrcsenie Ata de Registro de Preços vincula-se ás disposições contidas nos documemos a seguir
cspeciEcados. ciiios teores Svlo conhecidos e .tcatados pelas parles:
14.1.!. PROCESSO ADMINISTRATIVO N= 00ü45'2ü22 - FMS-FMBEX;

14.1.2. Editai do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'- 00018/202: - EMS-PMBEX e anexos;
14.1.3. i'roposi:i Comercial da (>} {-ORNErEDORA (S): DISTR!6LID(3RA BRAZM \C l,r!>.\. ( MM.
I 7,030.542,0001-2V:

14.1.4. .Alais) dais) sessàotões) circuiistanciada(s) do PREGÃO ELE t RONK O SRP N'' Ot)U 18'2022 - RVis-
PMBbX.

15.1. Para dirimir as ciuesiões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimida-,
adininisirativamenie. seràu processadas c julgadas na Vara da Fazenda Pública, no l oro da cidade de
Ba\ Êu.\-PB. com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. saKu nos casos previsícs n-i ari.
U)2. (iKiso 1. alínea "d"" da Constituição Federai. Nada mais liuvendo a tratar, lavrada a prescnie .Ata vie
Registro de Preço» que lida e achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ORGÃt.»
(iRRE\ri.ADOK. na qualidade de üerenciudcra e pelo Ui particular (es) lõrnecedorles.r

ROSIENE SARINMO SOARE.S RIBEIRO

GESTORA DA .SECRÍ T ARlA MIMCTPAL DE SAÍ DE

, .''CÍ?REN CXAIR^R D A ̂
y

íJ/^-
DISI RIBI/IDORA ÜFrAZM.VC Í.TDA

CNPJ: 17.U2tt.5'42/00ai-29
EMPRESA DETENTORA DA ARP
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CCVtRNÜ WUNKIPA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00030/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através do(a)
gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em

conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00018/2022 - PMBEX
regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o

REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E

HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

BAVEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de

validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo

sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens,

marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA, CNPJ: 17.020.542/0001-29

ENDEREÇO: RUA MAURÍCIO DE ARAÚJO GAMA FILHO, 260 - LOT QUADRA MARES II -

PORTAL DO SOL, JOÃO PESSOA - PB - 58.046-710
VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

ITEM ESPECIFICAÇÕES

73

Acém com osso ou paleta resfriada- característica

do produto, cor vermelha vivo brilhante, firme,

sem aparas com pouca gordura embalada em

sacos identificados de Skg, resfriada conforme a

resolução vigente ou conforme recomendações

do fabricante. Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam impróprias ao

consumo e que alterem suas características

naturais (físicas, químicas e organole épticas) emi

porções individuais em saco plástico transparentej
e atóxico apropriado para contato direto comi
alimentos, limpo, não violado, resistente, quei

garanta a integridade do produto. Acondicionadoi

em caixas lacradas. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação,

procedência razão social, endereço completo e

CNPJ do fabricante (ou do produtor, ou do

importador, ou do distribuidor), número de lote, a

validade, quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o preparo e o uso

do produto, devem apresentar a informação

nutricional exigida pela legislação vigente: valor

energético, carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do

SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 03

QUANT. UNID.

8.000

MARCA/

FABRICANTE

VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

KG
RIO MARIA

SIF: 112
R$21,99 R$175.920,00
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85

meses a partir da data de entrega. Deverá ser

transportada em carros fechados refrigerados

assegurando que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o transporte. De

acordo com as normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01 amostra na

embalagem original do produto, devidamente

identificada, correspondente ao produto

entregue.

Presunto, sem capa de gordura - embalagem
contendo selo de garantia MS e ANVISA , Validade

mínima de 90 dias. Deverá ser transportada em

carros fechados refrigerados assegurando que o

produto se mantenha temperatura adequada
durante o transporte. De acordo com as normas
da vigilância sanitária. A empresa deverá
apresentar 01 amostra na embalagem originai do
produto, devidamente identificada,

correspondente ao produto entregue.

2.500 KG
BRF SADIA

S1F:2999
R$19,99 R$49.975,00

VALOR TOTAL: R$ 225.895,00;

(Duzentos e vinte e cinco mií, oitocentos e noventa e cinco reais)

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP
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B;ivciix - PB. 18.1i: Abrildc 2022,
ROSIFNT. SARINIIO .SOARES RIBEIRO

í.KSTORA DA SEC RETARIA ,MI'MCT1'AL DE SAÍ'DE
Kl NDO MI NK IPAI.DE SAl DK

PREEKITl KA MIMCIP.M. DE BAYEl \
• SECREIARIA D\.SAI DE (iABINK l K DA SECRETARIA

EXTRATO DA .VIA DE REGISTRO DE PREÇOS
110015/2022 - KMS-P\IBE\

\ { R) I \KI \ Ml MCIPAl. DE SAl. DE DA PRiTEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX • PB.
.iii.isl v tlix.i I •ji-Miiiiai licsia cililiiladc. de aeiiido eom as airibuiçòcs que Mies foram conlendas, cm con-
r.timiil.idc cimi .1 rcsiihado di> PREG.ÀO El ETRÓNICO SRP N ll0i)Ü0-2022 - FMS-PMDEX. icgido
pelo PROCESSO VDMINISTKATIVO S° 000! 7,'2(I22 - FMS-PMBEX, que objcliva o REGISTRO
DE PREÇOS CONSiGN \DO EM ATA PARA EVI-NITIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
(.'lAI.I/ \DA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSiCOTRÒPlCOS PARA ATENDER
\S Ni;cESSlD ADES DA SECRETARIA DE .SAÚDE DO ML^ICÍPIO DE BAYEUX PB. publica o
cMraio da AI.\ DE REGIS TRO DE PREÇO.S setuin que o prazo de validade c de um ano cimlado da
daia da a^^lllalura da mesma c desic exiiaio, lendo siia eficácia através da publicação cm imprensa oficial
coiiloime loriiceedor. ilens. luaieas e valores abaivo relacionados

EADMU S V: MF.DA ID A DISTRIBUIDORA DF MEDICAMENTOS HOSPITAl.AU EIRELI
CNP.I (»i.l32.785/(W(H-32

FNDKRFCO: RU \ DONA MARIA DKSOU/.A. N" 440. PIEDADE.
,1 VBO VI VO DOS GC Vit.VH \PFS/1'F.. FONE (81) 3094-0444. EMAIL: vendas o medvida.nel

\ IGÍ.M IA: 18DE ABRILÜF 2022 .VTÊ I8DE ABRILDE 2023
►«KW:*" ;

PI •)•

,-Pl.nn.PI -P.«......

PI ,.P.

ir..'11 ..u......

1, -i-

p. ....

VkM.-S'.1. .

M ..!■

1 ...,X,111 ,1,

Baveux - PB. IKde abnlde 2022
ROSIFNE SARINHO SOARES RIBEIRO

GF.S I OR VDA SEI RETARIA MCNirilAVI. DF .SAI DE
FI NDO Ml NICIPM.DFSAÚDF

PUFFI ITCRA MCNICIPAl. DE BAYEUX

SECRETARIA DA .SAÚDE
GABINE I E DA SECRETARIA

EXTR VrO D.V ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N= 00016/2022- EMS-PMBEX

\ SFCRI I ARIA MUNICIPAL DK SAÚDE DA PREFEITIIRA MUNICIPAL DE BAYEUX • PB,
.tliave.s dola) ue.siurl.ni desia ediiidade. de aciiidii com as aliibuiçòes que lhes furam eouferidas. eui eoii-
foinmlade ti»u o icsuliado do PRFCi.ÃO ELETRÔNÍCO SRP N" íll)00(v2022 - FMS-PMBEX, reuido
pelo PRdCFS.SO ADMINISTR ATIV O N'" 00017 2022 - FMS-PMBEX. que objeiiva o REGISTRO
Dl PRI ÇOS CONSIGNADO FM ,ATA PARA EVENTUAL CONTR.ATAÇ.ÃO DE EMPRESA ESPE-
Cl \I.I/\D\ NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSiCOTRÒPlCOS PARA .ATENDER
\S M Cr.SSlD \I3L.S DA SFCRL TARLA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.PB, publica o

cvoaio da VI A DF REGISTRO DF PREÇOS .sendo (|iie o prazo de validade é de um ano eoiuado da
data da a^^malula da me.siua e desle extraio, tendo sua eficácia aliavé.s da publicação em impien.sa oficial
sonloime loniecedoi". líeiK. iiiaieas e valoies abaixo lel.ieioiiados

I AIPHL.SA: NORDE.S I E H0.S1'I'I VI. VU EIRELI. CNIM: 04.922.6.53/0001-89

I SDI REf O: ROD HR4I)8, ,S/N. KM 7h. BAIRRO NOVO. C.\RPINA-PE. CEP: 5.5819-320.
TE!..: (81)2102-6488/ (81) 999330962.

E-M AII.: NORÜESTELICrr.VCOES2020'ã HOTMAIL.COM

\ IGÊNCIA: I8DE ABRILDE 2022 ATÉ 18DE ABRILDE 2023
ÜSSv

R;i\eii\-I'B ISde Alnilde 2022
ROSIENE SARINIIO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECUETARLV MUNICIPVI. DE S VÚDE
FUNDO MUNICIPVI. DE S AÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARl V D V S VÚDE

GABINETE DA SEURKTAHI V

EXTR.VI O DA VI A DE REGLSI RO DE. PREI, OS
N" 00017/2022-FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL ÜF. SAÚDE DA PRUFF.I fUR.A Ml NICIPAL DF. B AYEUX - PB.
através do(a)i:estur|ai dcsia ediiidade. de acordo com as aiiibmçòeN que lliv- fuiam conferidas, em cuit-
fonuidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N iiiiOiit) 2i)22 - FMS-PMBFX. leuido
pelo PROCESSO ADMINISTR.ATIVO N" 00017 2022 - FMS-PMBEX. que ob|eli\a o RI-GISTRO
DE PREÇOS CONSIGNADO EM .ATA PARA EVF.NTUAL CÜSTR.Vf.Vt,'\0 DF KMPRFS A KSPi:-
CTALIZADA NO FORNECIMENTO DF. MEDICAMENTOS PSlCOTROPICOS PARA ATENDI/R
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DF ILAYFIIX PB, publica o
exiiaio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que u prazo de v;ilidade é de um ano contado da
data da assinatura da mesma e deste exit.ilo, tendo sua eíic.ieta .airavé.s da piiblieaçái) em imprensa oficial
ccmfuniie fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados

EMPRESA: TIDIMAR COMERCIO DE PRODI IOS MÉDICOS IIOSPITVI. VRES LTD.V
CNP.I: 2.5.291),849/IIIHII-85

ENDEREÇO: R DOUTOR COSTA RELS951 / IPIRANGA/
•JUIZ DE FORA/MG/36032-58».TEI..: 32-3215-3527

VIGÈNXIA: 27DK ABRILDE 2Ü22 Vi É 27DE ABRILDE 2023

B;iyeu\ - Pli. 27de Abnlde 2022.
ROSIENE S.VRINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SEI;RE:TAIUA MUMl IPAl. DE .SAÚDE
EI NDO .MUNK IPAI.DE SAÚDE

PREFEITURA MUMC ÍPVI.DK BAYEUX
SECRETARIA DAS VÚDE

GABINETE D.VSEí REI VRI V

EXTRA I O DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS N" 110030/2022 - EMS-PMBEX
.A.SI:CRET.ARLADFS.AÚDEDOMU'NICjPIODFBAYF.UX-PB..alravé»do(a)i;esloiiaideilaedilidade.
de acordo com a.saliibuiçòes que lhes foram eonfcmUs. em coiifoniiiiGde com o lesiillado doPRLG AO l-.Lf-
TRÓN!CO.SRPN-00018 2022-PMni:XTeuidopeloPROCFSSO.ADMINI.S fR.VflVON-(X)045 2022
-PMBEX.queobjeiivaoREGISTROnEPRÊÇOSCOSSKiN.ADOF.M AT.V.PAR AI-VENTU AI CON-
•fRAfAÇ.ÃODEFMPRESAESPEClALIZADANOFORNECIMr.NTODF.CÍÈNFROS.ALlMENTÍCIOS
FIIORTII-RIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES I) A SFCRET.ARLA Ml NICÍPAl DF SAI IDF
DL BAVEU.X/PB. publica o cxliaio da AT.A DE REGISTRO DF' PREÇOS sendo que u pi.azo de validade é
de um auu coiuadii da data da assinatura da mesma e deste exiiato. tendo .'.tia eliencia atiavés da piibheaçào
em iinpieusa oficial confomie tbmecedoi. itens, maicas e valoies abaixo leiacioiuidos
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I.\II'KKS \: IlISTRIHdlDORA BRA/MAC" I.TUA. CMM: l7.l)2U.542/()()l)l-2')

KNDKRK <1: RI \ MAI RI( tO l)F. ARAl JO (.AMA FII.IIO. 260- FOT Ol ADRA MARFS

II - I'()RT\I. I)0 SOL. JOÃO 1'FSSOA- PR - 58.(146-71(1
\ U.FNí IA: (l2t)F MAIODF 2(122 ATF02DF MAIODF 2ü2J

Havciix - PB. o:ilc Maio dc 2022

ROSIFNF SARIMIO .SOARES RIBEIRO

(.FS rOR \ I) \ SF( RET\RIA MIMC IPAl. t)F SAI DF

GFRFNÍ lADOR DA ARP

Ciilll.l.lil

coPK-l 1

P \ i< \ i

PRFFFITl RA MI NK IPAl. DE BAVFI X

SFfRFTARIA DA SAÉDF
(.ABINEI E DA SECRETARIA

F\ I R VrO D\ VI A DF RFÍÍI.STRO DF PRF.( OS

V= (1(1(128/2022 - FM.S-PMBF.X

ni S \l OI DOMCMCIPIO OF BAYEI X - PB. através do(a| ecsloiia) dcs(a

acoido eoiii .la alnlnuvòcs qiic lhes (niam cotiCeridas. em eontbníiidade eom o resultado
1 1 i TKOMCO .SRPX nnOlX 2022 - PMBEX regido pelo PROCESSO AOMIXl.STR.V
II- :(i:: PMBI \. ipie obieOva o RI ÜI.Sl RO Dl- PREÇOS COXSIGXADO EM VI A.

\l < (i\ I R VI AC AO ni- FMPRI S A ESPECEAI 1/ ADA XO FORXECIMEXTO DE
li \ I U lOS I HORTII RE I PARA ATEXDER AS XI CF.SSIDADES D A SECRE-

1' \|; i'\| Dl S AI DE DE B.AYECX PB. publica o cMialo da VT.A DE: RI (ilSTRO DE
-  iiil.' iiiic " pia/o (Ic validade é de uin ano cornado da daia da assina(uia da inesiiia e des(e

iid" sii I clic.icia através da publicarão em imprensa oticial coiiloimc fomccedor, itens, marcas
s.iivi i icl.iLioii.idos

I MPRFS ( AROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREGISTA FIRFI.I.

( XP.I: 35.564.405/0001-37

I sniRK O: \V. ( l< F.RO BATISTA DF. OLIVEIRA. 2162-At.PF.S SEU OS

GR WATÁ/ PF. ( FP 55.64.5-00(1
\ l(.EN( I A. (I2DF MAIODF. 2022 ATÉ02DE MAIODF 2023

DO

\ I !

\1
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110 t.itiianirc. jrtyrid
I  -ii rí.i i;4*>roa<lí.

.-.I.ir ln"B üt' «r'>'iini[Uc(e-.,
I— c suj.dadcí. n.^o «lar

'.-•iilX.ino por nualqpt' l«áo
.ir^Kcnt (1M1..1 'K- tmiínica

ciíf .lipii! a MJii .ic-irprina

V !;■ líitL-iiOi como
' H nnJjM'.. twíluijvncs p
i-l':- tlí Mlil V.ipivtVip Op

jio-ito fcni à rpvolocáo
.1í CNNPA

típíi dcjetâ ser

;vi. --.'«•■•li- li.» -siípt ni«
v. -IN jt-pupiop- i' vici. iiif

U!f ,tlint;>yo o pau
nu í.iinanho, aroma

T  :ut du mpKm u vjucflada.
i iii.l' pau ir.)> mo de

•.ivío !al gji' Ittps
putrnii.i satiijiiai ,1

mdf ipai.iOo, farisfíorte «
rursorvaçAo em cond'Çôes

l|i jdc-tiu.idii>. cara o consumo,
olar iifc df ffnH'"'iidàdcs,

c Nuj dârtrv nâo evUf
d.soif-cado por qualguci in^o
fie ofiRem física c*. mecinua
cue ateie a 4ja aoaríncia c a
polp« SS-J serio oerniitidos
>-i.iccn.i>oj iWe-tos na casca

■. ■—{■ -atn.idurai,
(>'rlj'a^£Sis e Cüfl« na sua
scperticip. De ariirdn com a
r(.-*jli.^ào n,'7a da CNNPA
l/acá naíional. cJeyera ser
Df.scpionip de csEecim>s

vtgetüis gei'uir<os e sios. ser
hc-.cos, ter atiisgida o grau
mosiiiio no tamanho, arunia

da itsp!>cif r va-iedjde,
aifeseistar ^rju rra»RSo de
r..Ku'jç3p sal ijue lhes
pr-rmlsa suportar a
maripiilac-io. transporte c
•£ir>.arvac.'ici em condições
ártefiradar. par.» c> consumo.

!:0

esta- liv;e di- enfermidades,
•nsetos e sujioades. n3o estar
danificado por quülíiue* lesio
oe origcrn f-srca ou rnccinica
ouc jfelc d suo -spaiL-ncid. o
popa NJo seráo pernsludos
marii íiHS riu defeitos na casca

come rachatJurJS,

rieriuraiçdos f cofts-s na sua
superfície De aco'do com a
losoljwQ 12/J8da CNNPA

Ptme.niiífj vr-rie. deveia ser

urijcederite de espéarries
."■gnt/iis genuínos r sios, ser
rvs.iis. It-r ating do o grau
iria«;mp no tamanho, aroma
.■ rcr d.i espccie e vJnedade.
•.V..SI liyp dc- «nferriiidades.

nseros e suiidades. não estar

dacsníraco por qurlque* lesau

dv ongerr t siiaou Tictânica
Que afete a sua aparirKia.
'.em cofeitras como
rashatiuras aeriuraçfies e.
cortes na sua superfície. De
.rcnrito com a resolução
12/78 daXNNPA.

rmi Verde frutii m natura

.toro I vorde. comum

.-h.intr.idp r.isca verde ciara .
I I í brilhante de !♦
tui diidfc. com iip imnimo
1 3 li; j unidade

RS 2.'»
RS

5 681,00

Innalura RS 3.10
RS

3 730;»

InnaCura RS 6.50
IS.^.OO

RS 3.30 RS
1 695.00

RS 2.14
RS

1.498.00

VAIOR fOIAl.
RS

353.645.50

11 retentos e cinauenta e três mit seiscentos e quarenta e cinco reaii e cinqüenta centavos)

eaycui: PB, 02 de Maio de 2022.

ROSICNC SARINHO SOARES RIBEIRO
OtSIORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENOADOR OA ARP

ESTAOO DA paraíba
PfiffEITURA MUNICIPAL DE BAVEUX

SECRETARIA OASAtÍDr

GABINETE DA SECRETARIA

EXTUATO da ata de registro de preços N' 00030/1022 - FMS-PMBEX

ASiCfifTWUADFSAljDf Dü MUNiriPiU [If iU«EllX • Pti r.rrv. , < di-..ii í.'il-ri.i.
rf-..t,i '..Jilidlde, fl p .rrnrflü cnrn as atriüJ-c.Ae' cue Ihm tnráT cnnfpnn.i; i-ir ■ i ifnnn.u.iri.' .
o rmultado rt o PRCGAO EtETRÔNICO SftP N' CXMlS/.iOÍ/ - PMRfx r..Knr, [..••n i'R-im-.-P
ADMIMSTRATrvO N* 00045/2022 - PMSEX, c|iiP i>l)iel.v,i O 3CÜ15'RD ilF PliECOS : ONS (.N.MIO
fM ATA. PARA EVENTUAt CONTRATAÇÃO Of EMPRESA C5PCCIAU2AO.A NU lOWNlI rrnt WO m
GÜNF.ROS AliMENTlnOS F HClRTtfRl!T PARA AflNDER AS NFClSSlDADES OA SrfeU.LRi.v
rutUNlOPAi Üf 5AÚDF OF OAYFUX/Pfl. puhlir.r 11 i-«traln da ATA DF REGtS-RO DF PRÍLCh Mi-vtti
que o prato Ge validade é de um ano conlarfo da data da ascmaturr d.i mvtmi v de\ie i.»ir.ii',>
tendo '..ia elicacia através da pudiicaçãc vm 'mprcnsa oficiai cnnfnrrre (i,'--.tei|ri -.iti
ni.ifcase v.ikviii ah.i ii> rnlacionauos

EMPRESAI DISTRIBUIDORA BRA2MAC ITOA, CNPJ: 17.020.542/0001-29
ENDEREÇO RUA MAURÍCIO DE ARAÚJO GAMA FILHO. 260 - lOT QUADRA MARES II - PORTAI

DO SOL. lOÃD PESSOA - PB • SS.046-71D
VIGEnCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

ITEM ESPECF CAÇÕES QUANT UNiD
V-VHCiV

FADRCANIF LNITARIO
-.MM-

U" Al

RK; MARIA

ÜF 112

Acem com osso oa paleta
niilriartd cjraclM"sT.ta do

prodjlu, tor wniclha vivo
brilhante, lirine. sem aparas com
(lOiicj gordura embalada em sacos
ideíUifodo'. de Stg. roífrlada
i.onlofire a 'esoIaçSo vigente ou
ccnFotire 'ecomendaçO« dr
f.ibricsntc. (sentas de aUuivos cu
substâncias estranhas ao produto.
Que ss]am imprOatlas ao consumei
c cué ateiem soas cafacterisbcas
natu'ais (físicas, químicas e
organole eot-cas] em DOrçics

73 Individuais um saco ulâstito 8.000
transparente » at6«icn atrropnado
para carrtâto eireto rom
jiiinerloi. limpo, não viciada,
resistente. oue garanta a
iiilegrldaoe do produtc
Acamliciorada eir canas lacradas,

o  emisilagem deverá conter
orte-iiamcnte 05 dados du»
idc-niiFicação. ^ocedéncia ratão
social, endereço completo e CNPi
do labntsnte (ou dd produtor, ou
do importador. ou do
distribuidor), rumem de lote. e
vaidade, qiaanudade do produto

liquido, instruções sobre a
conservação, n preparo e o uso do
produto, devem apresentai a
InlorniaçJo nutricional erigida
pela legislação sngcinte: valnr
«•nrirgêtito. taiboioiatos,
piotemas. gorduras totais,
gorduras saluradas. gorduras
TRANS. fibra alimentar e sódio.
Registro no ministóno da
agricultura/5IF/Ti|POA e carimbo
dc inspeção dc Slf. bem como as
normas da v glUncla sanlUtia O
produto deverá .iprosent»
validade min mj de C3 meses a
parfir da data de entrega. Deverá
ser iransporuda em oirros
futhados luFrlgcradas
assegurando que o produto sc
mantenha lemperalura acenuada
durante o transporte De acordo
com as normas oa vigilánria
sanitária. A empresa devera
apresentar 01 amcst-a na
•■mbalageni origcna! do piodutn.
dsividamerrte identificada,
eciiresiiflridente ao produto

entregue.

Prosuiito. sem taoa de gordura -
embalagem comendo selo Ce
garantia MS e ANVISA . Validade
mínima dc 90 dias. Oeveiá ser
transportada em carros fechados
relrigeraclos assegurando que o
p-nduln se mamenha temperatura

85 adequada durante o transporte. 2.500
Dc acordo com as normas da

vtgdãiicia sarvtana. .A empresa
deverá aarcsentar 01 amostra na

embalagem ongnal do produto,
devidamente identificada,
correspondente ao produto
entregue.

VALOR lOTAt:

(Oiuentcs e vinre e cinco mil. oítorentns e noverta c circo reaisl

RS21,0

BRF SAOIA

SIF: 2<1«
RSiy.í

9 iSifS-JâC.GC

hJ «SfJ í»'5 Uü

RS
225 WS,00

Bavcuc PB,a2dcMa.uilr207/

ROSIENE SASINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRET/JitA MUNICIPAL DE SAÚDE
GLRLNCIADÜR DA ARP
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CPL - Comissão

Permanente de Licitação

iâ¥iül GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 00018/2022 - FMS-FMBEX

ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS N^OOOS1/2022-
FMS-PMBEX:

EMPRESA LL

COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI,

CNPJ: 30.397.976/0001-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
LKHACAOBAYIUXí/í iMAIL.COM



rsiA5)on.\r'AH.\JBA
í'hri rm jíA Ml NiriPA! in: havei^x

R^NUO Ml M( IRAI 1)1- SAror
<OMissÀ() r:kmam:mt. i)i; ucn acãí»

í'rrf ?P r- mcs dc ^ ftio cie dc 1"22. a St^cretóna Mu.íicíimí A:
; Írc> iklhi^oHhhw. cem M^k Rua Klavi» Mareia, .n

Í'"V / ncMc au. rcric-.ciiia.la pela Sria) Kc«,cif Sannh» Searc.-. Ríknr..hi.Kilut.i, Rí r -1 HVr y», t:|'i. 20.1.S2.rcsidcn!cc don!iaimd:i a Rua Manoel Ce^ar Aícncar, n' ■!
- Acro,xnlo - Bavcm.1>B, Cld': 5X 2i«-U7y, rvrenc,adora Ja prc.-rcnlc M A Dl-: Ri-BiSTkO DL m} Ç<'H
,AUt K dccoircmc da hclnçSo nn nKxialidade PRÍ-OÃO LLl-MiONlCO SRP H" fKK)18/2íi2; - 1-M.v
!  i-u.toDhjcüvo !iíra a lomiali/Hça.j dc RI-CllSiRO DL" i'R)í(,"DS CONSfCNADO LM AI A PAkAl.M N I i.Al. CDNMRA! AÇÀO DL I-MR^í-sa l-sPl-ClAi i/'^í)A N'i > i-ORNl-XlMLN I n DL, ío M-RtiS
Al-i-Ml-NTlCiOS L. I1DRÍÜ--R1M para Vll-NDLR AS NF( Í-S.S!I>ADI-S DA SLCRL.TAKÍA
MUNlCiFAl. dl: sai IDli DL BAYB !X1'R p,occaaada nos Icmrns do PROCLSSO ADMfNJS i RA1 D/D
N' íHHiLs,'2fí:2 - FMS.}'MBLX a q.mi sc ceiistilin cm aocHiiicnlo vinc«i!at.v<. c ebngaciona! as paitcs.
conlormc o disposSo no arí 15 da Lei iL S rxSdAíl, Hípund.. asciátiMilaxc cimdsçôcs scginnlts

1.1. A prcscnlc estalsclcoc as cláusulas c condiçdcs pcniis para o KLXilSlRÜ Dí; FRLÇD-S CDNSK^NAIX'
\-U ATA. PARA LlVL.NLUAl. c-(,)N I RA I AÇÃO DL LMPRHSA i:S!'LCÍAl.lZADA Nd
}-í)RNR1M}-:NT0 dl (ILNLRO.s ALíMLNIÍCíDS L ilORTÜ-RlJI PARA -AÍLNDLR AS
NLCI-SSIDADLS DA SLCRLlARiA Ml'N[(;!i'Al. DL SAÍjDL í>L. f^AYLLX.'1'iL cujos quanütaüvosr
cs]Ks:Hkiis,-òcs. pregos c fornecedores loram prcvianieitlc Jeísiiidos aintvcs do procedimenío Isciiaiono vítí
cpiurale

2.1. Intcnra a presenlc Ala dc Registro de Pregos a .SecreUura Municipal de Saúde da Prclcitura Munieipai ev
Baveux. Pessoa .lundica de Direito IHibliar com :sede na Rua Flávio Maroja, s/n - Centro. Ba?eux-! •
5S3íK.A')t). mscrtla no CNPJ tv' OS.R24 58í/(Hh»44J2. na qualidade dc OROAO liLRL.NCiADDK.

Parágrafo único qualquer orpíSo ou ailidadc dc qualquer esfera da AdinsnistragSo . uMica p>x.L...
solicilar a tmli/agáo da presente ARP. indepcmienicmcnle da parlicipaçào nu nào na Italag.no cm cpiçKüc.
observadas as cMçênciHs contidas no Decrclo Miiineipa! n''O30/2iil'>. ilc K-oc tiiibo de X? u.

O ÓRtiÀO GERENCIADOR, atraics da Comissão Permanciuedc l.ieiiagòfv obnçu-sc a.

3 I (iercncar a prc-^c-nle ,\KP. .ndieando. sempre que solicUado, os nomes fomivcdoivs. o> pregos ,■>q^umitauvos disponíveis c as eMH-crricag.Vs do-s maienais .vg.sinido>, oiv^-rvixla a re acm de el..-;he,Nao
iÍ^Mulcarlípànicitlarcs via laN telefone ou eonail paia assmamr:. da ARP. axsmatma d- coimav c

a vigâtc»» «Ia pi'csentc sita. scjuni mantidas loditóus cmuhgAes ác babiíitag-^'e'qualtricag'ilo cvtpidus tu. Lcilagâo. i.em assim, a compat.hdida.!e Com as obngagiVs mel. s,ve

S.ecii!mi id.-idev de Sislcmü de Repi^io de Pregos



FSI AÜO l)A PARaIBA
RRl I l.lTl RA MIMA tPALDI- ÍIAVFl X

rUMK) MIM( ll'\l IH SAI DF
C OMISSÃO IM HMAM N i r DK IJCÍ FAÇ^C)

3.6. os romccodorcs lobscr-,.iJ,! ü dc rm^
fomct-micmo do (s. r!,al«i.il («.si « -s. .»pn u1o.s. J« Admirusuas-S" F»híica .|4ic tx. ^
intenção de uidi/ar a ra-scmc ARlA . op
3.7. t omomcai- ao.-t ̂ c<Uws do, or^^los pmimpwicn jx>s-sivoi^5 aiicíaçdes ocorridas nn pa-scnie AH "
3.8. í«rrdenafaqtmIiíicaçr.oiT«tiiii!.-5dosícspecíivo.see.st<;resdos{'rgâosp.irl!cipame-s. ^ ^
3.9. Aaimtwnhai e HsciíH.-nr u eumpnnienio das coJiJivAcs ainsfadas m» cdí!.il da hcti.tç. -
cxceuçòo C!>nirain;!l. nn prc^enle AKi'

Miií- kI PjMÊÊÊÊAf^ií Psil A IO .

ÜÓIÍO.ÃO PARÍ ICIPANI í; Cl OIif;.ÃO 1'AR rini'ANTF À PO.S í FIilOKi. aiwvcxde gct..! pi i;
indicado iihupam-Nc .1

4.1. Tonntv co.ii!icetmcmo da jíiesciite ARP. iiícIumvc a- rcspeclivas altCiaçtVv paru de auli/.ie.io ut
foiiiia conda ila mesmaísoíiui wuvto ua ujvMU»í t r

4.2. Consiíltui. piCMiinscnte. o ORiiÀO (dtRRNCIADOR objdiv.ando a ohleüçtl" d.is inlíuinavovo
rtcccssaüasii, aciuisicíío prclcndid.i
4.3. Verükai a coiiúmnidadc das coad^òcs rc^tislradii-s na presaitc AiU' lunto no mercado iocal. iniofTr!.tn-J. .
a(> oKdÃO (íHRPNCIADDR eventuais dcvímiapcns \cnóenda.s.
4.4. Pncaniinhar aoíIRCi.ÀU (>i.;RjtNC!AÍ1í )R a res|!ecí!vu íiotu dc ctnfjcniio.
4.5. íòiviar. no pru;'i> niáxinu) lic 05 iciuco) dias úteis, .as infunnaçôes sobre a contratação eietii-n.esitc
rca!i.'.ado,

4.6. Acompanhar c ilscaiira' o fie! cisinprimenio das obrigações eunlidíis ito eJúai da lieiv.içâ») e n.t picrsei,.!,
ARP. informando ao ()K(iÀ() (ipRliNCiAflOR qiiakiucr itrcgularidadc ou inaditnpiemetTto do purücm.!!

(i FORNECEDOR ohnga-sc a:

5.1. Assinar a ARP. as.sinar o conirulo no pra/o máximo de t)5 femco) dsas ulets, contados Ja coiivoeHçâu. e
retirar n respectiva nota dc empenho, no qucctiubcr'.
5. 2. inlVirmar. no piu/o máximo de 0.5 (cmeo) dias úteis, quanto á aceitação ou n3t> du lorneemicnto u utitio
org.á.i da Adminislração Pública tiiao participaiiiei que \ entia a inamte.star o imeres.se de iui!i/ar a prcscm^
ARP.

5.3. Rnit egar o (si matei ial tais) «.dieiiado (s) nos prazos estabelecidos no edital;
5.4. Pmneccr o ts) maienal (.ais) conforme especúicaçôes. marcas.e preços regisiiudos na presente ARP.
f^.í. l-ntamur .» (s) materml Otis) s-slicilado i,s) no lespccitvo endereço do órgão punicip-iníe ÍVcvm
pailícipiiiite a Postcriori da presente .\RF
5.6. Providenciai a imediata coiTcçào de deiieiciicuis, falhas oit ineg!Jlnnd.ldcs constaladu-s pelo (tRC-iAO
td kr.N(.'lA.lX)R tcícreiite as condições finiiiidas na lucseiile ARP'
5.7. Ponicccr. sctuitc qiic solicitado, no pi a/o máximo de íl5 (cinco! dias uteis. díKumcníaçào dc hsoihmçao
e qualificação ciija.s validaJes enconíiein-sc vciicidii.s.
5.8. Prover condições que po.ssibtiiicni o atcndiincnto das condições firmadas a partir dadaU d3i)ssinát'ai.aíia,
pie.scilie ARP.
5.9. Rcssaicn os exentiütis prciiii.uos cuiisado.s ao> órgãos gerenciador e participante ts) e'ou a tcíveto'».
pio\ocaíio> fH'! iiíelkiéiiciy oii incgtilandíidc.s comeíidíis na execução da^ oluigações ussuinubs na pieseiiu-
■\KP
5. Ml. Pagai. ponliialincnic o (s) lurneccdor i cs) c cuinprii com as i)!irigaç'H.'s {ísv ais iv-.atis o:, ao ■ > > matei sal
:.!!si cniu-guc íMi. vi.m ba.se na picseiiie ARP, exoncnmd" a Adfrimisis.içào iáibliea dc rcs;HmNí!Sniid.idc
•.■'hdaüa Oi; >ub?.iiiiana p.-i tal pagamcmu



LSrA!)0!J\}'A«AÍKA

I I rn lu \u M{ n'Ai i)i havia x
n M)() \HM{ ll'\l ní >U'l)í

rOMlsSÀO IM UM ANfiNTi; f)j l,K ITAÇÀO

5.11. .Apicscnlai, Jcsk (n.ir.mitni.. pianilh.í üc l\«nK.çàu Jc pcv'-
t.uitòufo .a dssinhi!!c;V> pío|;(?iLSí.ii;skl.!N v.knVv na ̂ .cvsyadc litilaCíis' aps'^"- -alaiívv'

\ prcvJHU- Aia dc Rví.ki..> Jc I'kv,. t«.. Mwnoa dc w» a.w « conCar da dafada
M J>k 'h OJ> ,„(A,ftro dü .Hi2à

-. I. - i.. piv'vis as caiansitlaiics, n ísi iuinccctisir icsi c 3s cspcc/licavan:;. dc {si niaii-Tial ; aiM ^ IK si.
• va chssaaram-sc uühcados iics quadros abaiso, cbscn-íiníli-.>c a «rdcm sic clas-sifrcaç;!» ohcaa ív>
'iS":;.lIono

r.2. ' K prcy.K icg,isnad'is cobrem IshÍíis as dixspcsas i!icrctik's üo iomccnncnío, encargos sucr-STi c
ouiis qiíc. poíicntUü!, passam iccaii s-jisrc o Jonicctmcnio

EMPRESA: t l CtiMHRCiO 1)1-, Al ÍMKNTOb í-JRHI.i, O.TJ Ui .19"'/^c-c^kiUU!
ENDEREÇO: RIU ̂l-:R<ij<.) Ml-iRA, 19<i - MANDACARU. JíUO PESSOA - PB - 5S ('.Jo.kfi
!i ! MONI, - í"SVi cç9.1').2625, K-MAIL- [J, Al.IAlFNTOSvdiDl MAU. COM HK
RESPON.S.ÂVELt l-RMÍ-.RSSON Ili-NRK^U!-: OR ARAÚJO ííi.iVi-IRA. RO ti'' 3 hç.3.823 SSi''1':C
j]ír aA*"-' '~4-!í;

IVM ESPEnriCACõcs i QUAJ#â i

.Acl<'v!!!tc lüui-.di"' lip.i -.itumia, priiiK-ira

.ni.aiidaác. >.0»; lí-ü i!ii Acundifamai!.'- cni

eaihatacciii oriainal dc l.ibntanlc. wai

dados dc fdctilillcaçjo dc inodulo. Ja!n sic
'!«biicav'3o c prii/o ik* validade. O pwíiulo
deverá ter regssim no miiiisieno da
iflcneíilíiira cou Misiistcno da saúde Pta/o

s!c validade sninimo dc 12 meses a pariu da
idüi,! dc cniicsa.
'y\trw patholi/adD !ipo i. ii3o deve
laptcscntar moic. substâncias luxavas
.lüibalíiíicm devem csira mtacía.
^(oiklicionada.s cm pacotes de !kp. cDi
íltohctiieno. iranspurcnte, a!ó^jco Pi.vo dc
Validade mínimo dc 12 meses a p-atlir da
vlaía dc enttcya.

jlJtscoiio asiu c sai lárinha de ingo
jcnnqiictidii com Icrro c àeido (blici. :»,iicar
pcmc vcgciai. açúcar mvctliJi' sai
licíincilú) qiiímicr' bicartntiialo dc amóliui.
i'.Mj)cíii pitiicn P.scolc dito p Iba/o dc
i.diu.idc mínimo dc 12 rtK-.cs a pariu

dai.i dc cjííicpn

■híi l.sp cv i 15 saquitilics. salxT erva doce.
cmba!d(«m com pia/T- dc labiicaçdo o
vaSid.wJf mintmo dc 12 incscs a partir da
idata dc Cíilice.! tottrorme (Otuí.iucii! d.i
ANVl^.V _
Vb-i !5ç, CN c íá :,a!fiitiii>'>., s^áU.a

liVID.

ÜíRS .USt!

RS d.40mENA

ÜK» i VilA^yl^SS.A2.000

CAIXA I U1KAR.Í

TaIXA I ' liikARi !í5 2 Vi RSI-v



l-Sl ArH) DA IMHMHA

i'i(Ln m KA \n nk iPAr, in. havíi x

U M)0 \1I NK IPM in l»r

COMISSÃO IH KM \.N> VI i: ni I.I( íTAÍ. ÀO

finhals^ciu
jlahiKrâsfâoc \alidaJi: n!iinm..<lt i: mcscs aj
Í>«fiir üa Jala de e,ii,cj;a.
|toliiUij<CTn da ANVINA
iCmw de

ínihaJaçem 4e 2Wm\ iTa/o de xalubdc
■iKmitno dc Cifi incscM a conlar Ja dala dc
ynirciia

(I r.iiha em conserva, embalagem dc 2W.'b|
.I'r.i/ií dc validade miiiim<i de 12 mcse» ii; 1
yarlir da dala de cnifcca ]
(Macarrà.-» npo |va{at'ii-«i . a base de rarmha^

_ j-"'.aininaJo com cmbaíagcrn Jc 5<i()g
Satilitifi:: em conserva ao nlco oii iiMÍfio dc
^.oiiase lí!;g !'m/o de vnlidnJc mínimo 12 ^

cornara patln da vhi1a ilcenifcpa.
;I igadu iHnitm cotiçeliido -catacicrisiic.i do
jproJulo. com asjieeio pioimo, lltmc nSo
^pcíjaioso itiim dc imclias esvcrdcadas.
fcom cheiro e vaKn ptnimo embalada em
^cos identificados dc Kikg. eonacl.vdo
jconfonne a resolução vigaiie ou conforme
íccomemjaçòcs do fabricante Iscmas de
bdiino» ou sub.uáneias estranhas ao ptodtiU'.
xjuc sejam impróprias a<> cotisiirno c {|iic
SalicTcm suas caraclciislicas naturais (t'>sicas.
i|iiímjcas c oreanoléplicjisj, cm porçiVs
individuais cm .saco phisiici' Itaiispareiilc c
jtíisiivo apropriado par.i coniuto direto com
alimcniiis, limpo, nio Mobdo. icsisteulc.
iqoc garanta a mtcgtidadc do produto i
jí^çondieiontído em caivas lacradas Ai
lerahalaaem devera conter e\tctn.imeriie C!s|
ijados lie iJenliticaçái). ptoeeJêneia ra/ào
L>cial, endereço compiclo c CNPJ do
llabncame (ou do produtor, ou do j
amporiador. ou do distribuidor), mimetu de
{loie. a validade, ipimitidade do produto
|lí<liijdo. inslniçôes sobre a conservação, o
[prepani c o uso do produto, devem
[iprcacotar a informação nutiiciomil cvigida
pclíi legislação imciiic. valor energético,
carboidraios. proteimis. gorduras totais,
jcorduras saniradas. gortiniAs TK.ANS, tllvra
idimeníar e sódio. Kcgislr" lu» ministério da;
liuneulmie Sll- DIIHA e earmibo de;
'iiispcçàü do SIK licm loini! as nomus da
{niiiláiicia sanitária O puuluto devem
bjiresemar validade mínima de i> meses a
jj-artif da data dc enticça Deveta ser
jiiaiisporiada em carros leeiiados reliigeradcis
BsscgiiHmdfi cjue o pmdiito se inanienii.i
iieiiiperatura adequada diirimie <i ir.iiispviric.
il>e .isotdo eotii as norniiis da vieilânem;
•sanitária A empresa Jevei.i aprescillitr Olí

_jnusiira isa cinhalagem (nigiiial do piodiito.i

PAI.MHRA

MASTRRf«)I
Si! 24.r



rst AUO DA |'AKAÍHA

UA Ml M( lí'AL Dlv i$A\ IA S

MNDO MliNK IPAI Di: SA{

t O,MlSh.ÂIJ l>i:RMANfM í; Df Mi ITACAO

.d.vxlamcmc idcmir,cada, cl>trêip-ndcnk' '"
j^ri-xiiiln cmrcyue.

tHinü,. realhad» • tarat-ícrísliêrtifi
;r'<!»Js!io, cor vcnncüia vivo hnliianSc. lirmc,
M-rsi apara?, com pouca gísrtisira csiAalmb cm
Mcos iacniilkafe de 'Ü kti. resinada
i'mik)rítw a rf\oli;t;âo v%enic ou coiilarrne
rccoiiKiidaçôc, do labíteanití. Isentas de
j.idiii?.j>s 011 subhtàneiaH cstmhns .w prmhiio.
Iijiic sciam impróprias ao emisiimo e riue
alterem r-uas earaeiefialieas nsltirai!- ilisicas,
ítiuímitas c or^anolípticiis;. «ii pnrvócs
jindividuais cm saco plástico iramparcnie c
pmxK-o apropriado para crmlalo diu-io enm
iaríüicmos, limpo, não iioL-nío. lesiskiüc
ájuc garaiiia a mícgoüade do pmduii).
Ae'0!!Jjc!i<nado cm Wixas lacrridas A
jembalagcm dei era eoisici cMernamcme os;
Made-s de idenlifieaíáti, proeeJcocia ta/do]
isocisi. endereço compieii) c C.N1'J do
jiabrieante «m d« produtor, oii do
piporlador, oíi do distribuidor), número dc
poíc, a caüdaik, <|iwmidadc (l<i pioJino 8!
Iiíjuido. iiKlniçòcs sobie a comenação, o
■preparo e o usa» do (iriniitlo. dcicm
apresenta? a inibfOi.içâ<t niiirieioiial exigida
peia Icai.slaçao xigcnie, lalor cncrgciico.
:earb!Hiiia!iH. ptoicinas, gorduras loiais.
uotduins saturadas, gorduras TRANS. libra
'aliiiíciilar e :a>diu. Kegislro nu miinslério da
jgntiillura SIl- Dl!t)A c carimbo de
itisficfào do SIF. bcni cmw as nontias da
iigilàiieia saiiilüiia. O (íroduto dexcrá
apresentar validade mínima dc tiiesc.s a;
partir da dam de eniícsa Devera scri
!fan^'on.ida cm carros (ceiiados fcliiuerados|
asscaurandu •' produto se iiwniuidia
iempcraliita adcíiiiaii.i durante o liansiiorte
F.)e acordo com as ti<nimis da viçilància
simiiâria, A cm|ia-sp deiers ojwcscnlaf (Ü
iamostra na embaluacin oiigina! do jírodiito,
^vidamenic idcntiliciida. cottcspordenlc ao
^foütiío entregueÍilc de peixe iiicriii/a - Aprescníar-se

Oiigclado conlbmic a lesnluçao npciiie mt
jcrmformc tccoti:tiidaç6es do rabncaiilc.
[1sentas de adMivos oir snbsláneias csiraiiliasj
jau prodiilo ijíic sejam impiopri.is iiíti
)eo!|.Mimíi e íjijc alterem suas earaclctíslicas:
in-ifursOi ülsica;,, iiuimica'! c «rg-iiioleplíeasj.i
ieiT! imrç-ócs indniduais em ...Ico piásiicOi
itf.ussiiítreiiie c aioxico apiopiindii jciia-
jcoiiíalo diiclo com altmenlos. limpo nSo
jviolado restsicníc ipic pranlii a mlegridade
jào |>ri>dií!o Acoiidieiuiiadii em caixa»
ilacriulas A cmb.iiiisicin delerá comer
jcxicsdameiilc o» dinius de idciiiittc.iç.ttí.

(.1 bsTASli!
bü it-U



rSTADO f)\ paraíba
BRI l «;m HA Ml M( IIMf f>K IHVn X

I I M)0 Mi M( IPAl DP ̂ Al DP
( OMISSÃO PIíRM ANPN Í I. Dl I.K I I A(. ÃO

fA/h> coínpiçr^J
; CNP; ila liibficimc uni do prod.iU.t, .-ík dol
üfnponndor, /ii. .h dM(„biH.kiri. miríwio .ic|
kttc a 4)iisníidatlc do prodiüai
«íjuidoi itjMutvíVs Mif>rc a i:oiisctvtt<;3u oj
lirsparo c n tiso d.v |uü(ííj1cí, dcwiid
^j>fe.'MríHitr a infotma^^o ouincíi)».!! CMeids
^ía legi^açá» tigçiHc valoi t-nagclico.
jVaíÍH<ídfaío)». proiasia^. gordt!Ja!> lojais.
pKdyjas ̂laiiifod.i^. goni«i!a> "ÍRANS, íikíi
plinícHtaf c sodio, Ucgi^ito no mini^inio dii
jsauviiitüia Sil' DUMA c tarsiidío de
p^fcç:kl <i.'' Sjr iiciti coüio ai. noiMW daj
piSüiâiiçia saiiiiana ü prodmo dcvcf.il
pprcKmur validade ii)ii3!ir.a de n mcíCs ai
jpaDif <J.i ílafa de eidrcga Deverá :-erj
pÃ!5>AHii1iiüo CI51 cjíurs iccÍMdns íclnacradovl
siitcgiirandv» ^iie o pn>du!o .\e iiRiii!c!f)i:i
voaçeiâdü Juranie o iran^poíic !)c !ico;do

irt finnrw> da vigiíáiícia Nanitana A
l-nspreva devera aprcvcnlaf ti! amírvitu «a
^mb;iiapcm origmal do iifoíliiio.
Mevídaíiicíric idaüíflcada. cojfespofideiítv ao
ipf.xlor.) ciüfceuc ______
ii ííiguica Je irango - AprCíCniar-sei
toiipel.sda eonlbstiw a icwhiçrici vigcmc ou;
IcwiioiJHc rewniendaçsV.s dii labiicauic
lí-nibaiagctii pacoicv íókg einhalados crn
Í>-3Cí>^ dc plaMiCfSs a vácw) jvcqticiiH
éjuHHlidade de gordura apsreriíe deve 5«i
jcnlrogiiv istítüsí dc adiiivo» ou vubsláneins
jestronhas ao produio, sjue sejam impfó[>rias
MO coiisuirro c ípic aiicfcin stws
k-araciefibhcav iialiirais Çrtsicas. íiuitmcas c
org.üudéplic;!»,». crn porções individuais em
saco píúsiico tianspareiiie c alóxico

apropriado para coiiIaSi ditclo uon
aiunvrntos. limpo iiüo violado, rcsislciite,
íjue garaiiia a integridade do produto. A
siiib.iiaucm devera cumcr cxlcfnametüc 08

dadiw de ideiüífteaçüo, proccdcnvia razáo
NOíiai- eridcfeyo eotitpieJo e CN'I'J do
jiábrieaiíie mu do produtor, ou do
impodadoi. ou do distrihuídoíí. muncto de
:!'i!e, a ralidadc, ijiiâiiíidadc do produto
jliquidrí. itisiniçòca .sobre a eoiiseivavão, o
•!)-.ícparo e o usr» do pioJulo. devemi
apresentar a iiiforiiiaçâo miirtcional osipida
pela leaislaçâo vipeiiie; valor citerpélico.
srarbotdinios píoteiíws. gordiiras loiitus,
goiJiíra-. satuiadiis. goidurav TKANS. lima
íiinneniar e sódio Regisim ms rnmísieruida
Lieiiculliira Slb DIFO.A e eaiiinlHi do
áóspeviV" do Slb. iHrm eorno -is tionnas daj
ivigilaneta saiiitáfia D produio dexerél
tiproscritat laíidade imuírtia de A meses ai
Jpaiiii d-j daiii de eulrefia Devci.i seii

SFARA Slí-

m
RSlÍ.«!i !|{S,5



KSTADO da pakaíua

PRKFi:rrURA MUNfCÍPAI, DE líAYEUX

l-D.M)0 MUNÍC IPAl. DE SAÚDE

COMISSÃO PEUMAiNENTE DE lACITAÇÃO

o s„„sp«ric Dc aco«K.Í

t-m <ía MMilúticia ssmSánü aÍ
i  rf ' ap,csc»ls, O! a,,ií«l,a «aj

t a).«,!UC lilcnítítcaJa. concspotídcKlc aoi
i

f-">ííiifvi! cüfabfcsa - A^rj^^ií-icr
p)ni;c!avla eíiafoinc a rcsHjliiç.lo usitmo ou-
p>!,!ormc rtconieadavôes do labtjcanic I
iÍ Híbiilascm pacoccs 05kg embalados cíuI
jsaeos dc plasncos a vaciio pcíptcna!
|(|ii:!fiíii}adc de gordura aparvític deve serj
knucpsic isentas dc adiíívos <hi substáiieiasi
k-süaidííis ao preduio. que sejam (mptòpnasj
po consumo c (|hc «ÍJercni sítisí
püracicfisíjeas uaiurais (lisuMs. quimíeas c|
prsiaiuiíepitcasj. em porçíes individuais cmí

piásúcí) ífanspaicníe c alóxiçol
ppfopnsdí) para címíalo direto comi
«bmcrdos. fimpo. nào violado, rcsislenfe.i
Ique garama a inicandade do prodmo A
kinbsiaecm devera comer exícnianiemc os
HÍados de idcnSifieação. [uoccdciieia ra/ilo
,k(!Ciai. endereço compíeio c CKi'J do
ifabricanic {ou do produior ou do
iimportador. ou do distribuidor), numero «Ic

Sd iloie, a validade, quantidade do produto
llitjuido. instruções stJÍtrc a conservação, oi
jjsrcparo e <> uso do pniduto. devem
|.«.jírc:»cnfar a Jidonisaçao üiitricioiiiit exigida!
Ipelíi legislação vigente, valtir ciicrgéíico.|
jearbi)jdraíos. pioleinas. gotdura.s totais
igorduras saitiradas. gorduras TIIANS. libra
tlimcmar c sódio Registro no ministério da
b.griCíiltura Sfl' f>!P()A e catimbó
jiíispcçâo dí) Sn. bem como as noímns Js
Mgfíãnciíi samiána. O produto deverá
iapresemaf validade miniiiia de 6 meses a
ipaitir da data <lc entrega. Dcvcrti ser
rtransporiados em carros tcciiados
irerripertidos assegurando que o produto se
ítnanicftlia congelado durante o transporte
|íX- acordo com as normas da vigilância;
Isamüitia A empresa deveta aprescniar 01,
jamostra na cmbaíagem origimii Jo jmxlnlo j
Mcsidriuiciitc ideititlicada. aurcspoudenic ao!
produto eníícguc i

XuicM" nnisTCircIa- peça mlcira. nào:
ãnampuladá l-ndiaiadov a vácuo deu* scrj
jcnircuuc iscnías dc adi li vos ou subsfànciasj
iesfrankis ao produto que scjaus impiópíiasl

fU! c<snsumo c ijue alterem ■.iws|
Caracícnsticas nalintus iliycas químicas ej
ore.iU!)lcpíiC3Sí cmbabigein IraiispriíCisic ei
íiioxico aptüpij.idii para cordato ducío í otUi

1,000 KG
S{-AÍGA .Slb

.100
RS lÓ.Sii RS <n

dí!K.' KG
ÍNA IGI.AC Kit RS Ss oo



I.sí \|)ü UA I' MtAMíA

flOFI in U\ AH NH IPAI. tM BAM I X
HM)OMlM(n'AI 1)1. í^AUti

DF. i K lT.AfÀü

í.ir.illla :i inlcWMOJdr dt> A'

dcícrji cíintet csTeíüanxiife od
'iaiFis dc i4s!ilííitai;.lu. pf>>ccdctiv'ia la/.V;;

cDdcrtçt> uHüjiicia c CN5'J di?
jío^üvsutc ípii Jo ptodiilor. «! do
smfisrador. ou do tltsiribuidofi: nóiiicro dc
.'ois; a tahdadc. íjMRiidadc «Io prosíiílo
jiiípiidc ltls^^lÇcV^ vihit a ioi5»cr\ai;áí!. o

c  o uso iiií jiuxililo. di-vcil!
a )i){!)fiax-líi nulfKionai

jri.s.-i.í íe^islaçâo vigente ^.iloi eiictaetíco.i
;',srhtviiltal">. ^Wilcnias. gmiiuraN !i)i;ík.I
eoüiuras salijfailav, l•^4fíJiifa^ íRAN-S. ribi.ii

'ilüiicniar v v>ít(n Rf«s»iii; no muii^lcfio dai

agneifUiira Mi DllOA e cittmiKi de
do Sn . bem como as nomus da

vitífevia sanuarin í) prodmo desefn
spftsctilsr >aiid6dc mínima tic •> mesa a
partir ds dalii de cmregn L^ívcra ivr
tDrispisri.aíia çm csrm» fechados nririgenidos
as-xaiitaiido ipie o prixliito .se irianieiiha
icmjsciatura adequasla duríimc o iiamporto
■i.V acordo cem as ríoimas d.i vigilãociii;
;«vir.iiuria A empicsa deverá sptc.seiiUir Of
Smoslta na etr.haiaaeiii CiUEÍií»! do prodirtíi,!
kitfvidroiiwilc idailiíícarfii. ccurcsspor.dcnic ao;
^rçxiutóeiítreguc I
'f^ai.sieh.i de Iranuo a granel - A|ticsciin<r-st-|
fcongdada crobabgenr. pacoies üA kg a 5kg;
jciídsaiados cin sacos dc piasifcos 3 vácuo,í
idcvc ser entregue tsenSas dc aditivos oul
isubsSaiictas cstranhru ao produto, que '.ejam!
liüijsrójTnas ao ««isuitio e que allcrcni suas;
jearaelensticus iisiurais (fisicas, «{uiiiiieas ej
brçanuícpiscaii. eiis poiefics individuats c.m
pesi pláslico iraiwpaireiiic c atúvici)
[apríspriadii para contai" diielo eimi
laiimenios. irnipo. nào violado. icsisUaile.
|(|uc garanta « iiUcgndude d» prnüuío. A
bnÍMlagcm deverá conler extensamente os
y.idos de idcnliiscflçá!). proccslcitcíi ra^Ao

Sb iMJCial. ciidejceo completo t f.NT'.' dn
iísbficaníe (ou do piodiilor, uu dn
:iírtl'«rtador. ou da disinbuiiiof!. iiíimero de
íote. a validade, quaiitidiidc do pruduUi
■hqiiu!". iiisituvík-s sobre u auiservagão. o!
preparo v o aso do pr<t<itilo. deveuii
ajueseniar :> iitlbríiiai;,ü> niitrieional cxigldaí
pela legislava" s-igcuiic valoi eneigcíico.;
ieoíboidiatos. proicinas. gordwa.s loiavj.
iefTíJiiias iaiiiredas. gonluras fRANS. libra
;j!imeii!ai c «ádin Rcgisfio iin niiiiisiCTio da
agne»iluTa'Sll- Oíl^OA c tanicK. dc
uíspevão do Sil . bem como as riuiisuis da
vigiiáiieia 'siüü.irw <? prsvIuNi dcveis
aj-rcseiUai •,alid,_^ej!inuiiiu o mcsCs 3[_

HOMTO£X>



I-STAI)C) DA PAKAÍDA

Duij rn ulu MliMí irAi- dk da ví:('X

I DNDO MUNIC IPAL DL SAÚDL
COMISSÃO PLRMANLN I F. DF LICITAÇÃO

prt.. cin i;,r.ic' cr.,r.u7i;;;:;;i' ...
^  ..nsjv rirív ,1 cui cjiids Iccli^hK)-; ícínpct.idos

"ü-.Si) qttc o produto se maiin-iih;!
!3l»ta íídfijiiaja diiraiHf o iratrsporíc

■icordo eíim .ia ,jorIl,;i^ da vipilãiicis
A cniprci.i dcvctá apicscnior í)|

fta cinhaliiactn <l<. prodítio.
dciitiíkada. cofíc:.poiidiatic ao

í<VÍUíi> Cíj|lC2líi!
l-uiNC cü) posta cfloiicíaiio . |»vi\c pes^t
"fiiivaa coiigcladí) coiilortiv.- a .'csoliiçrio
v^eiJti- oti contbrir.i; nvoiiiciiilav-r-cs do
i:ií>rioaiiic Isonta-. dc aJittvos oti suhsiâjicias
i.-:ií;.í!iias ao prodolo, cpic scjniit mipi.iprias
ao ctitoaiítio c «pic allcrtiii
aaiaciirnsttiias üalutai.s (lisitas. ipiimicas «
oty:!iniléptic:i!>,i, em porçoes individiiai;.
saco pláslico Iranap.Jteiilc c atômico
apropriado para contato direto ctsm
alitnentos, tinip.), não violado, icsistenic.
iptc çaianta a integridade cio produto
Acoíidicionado cm eaivas laer.id.is, A
cmKiLageoi devera conter cxietnamcnle i
dados de identilicaíào. procedèiieia ra/Üo
soeia!. endereço coinpiclo c CMPJ do
Tabricante (ou do produtor, oit do
ámportador. ou do disliiímidor). iiúitiero de
iiolc. a validade, (piantidadc do pror

instruções .sobre u eoiivcrvaçao. o
eparo c o uso do pkkIuIo, de
csentar a iiiforniaçao milricinnal exigida

legislação vigente: valor energétieo.
boidríiios. proteínas, gorduras totais,

siduras saturadas, gorduras TRANS. libra
cnlar e sridio Registro lU) ministério da

ra SIF.Diro.A c carimbo de
Irnspcçã!) do Sli". bem eoino as normas da
jvigiiância saniláriti. (J produto devera
b|)rc;;ctUar validade minima de 6 meses
parlit da dato dc entrega. Devera ser
'tiansportíido em canos fecliados refrigerados
bssegurando íjtie o produto se manlcnlia
voiigeludo durante o iransponc. De acoido

as normas da vigilância suiiil.'tria A
esa devera apresentar O! amostra ira

icm oiiginal do piodiito.
idumente ideniitlca.ia. •eotrcspondeiile .ao

ísiuio entregue.
de fnita, natural, .sabor acerola, nào

iinentiuia. não aicíKiiiea. eonueiaila cm
dc íkg com ideniilicaçài) do{

lodtifo. marca do fabrieaiite, piazo dc
validade c capacidade, de acordo com a
Jícscluçâo 12 78 da enii|5a O produto devera
;ie! rcgistfo no ministério da .icneiiltura e-on
nimistcrio d,i .saúde Deve :.ei oli.seivado o
.ti.iiisporie de todos os iiciis em veiculos

2.CÜ0

1 íüM)

COSIA Sül,.
SlBlfó

RS 27.0ii kS Mí;í;í>0<i

IMPI-.RlAi
IRUfS

ílSã 17 RS a i 'Ím::!
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r\ NO») Ml M( IIMI 1)1 SA« (Jf;

< OMISSÃO l'l KM AM VII 1)1, I.ICMACÃO

;l'isic.l./«kn dc í|uaU,lh;. n j
^uv- cSíXHsha .H pr»>duh»> á t.mliunii)3id,.t
'■•■ic.!. líiaitUM n« birtlojiica c .[uc p;itiinlaitr

;> l<mpcrai,„j o> pnídut"', ..U-itado.l
possuir pra/o dc validade ná..:'liicriura l.è ido/c miu-scs Noaludaemniiaj

•» p>4pa dc Ihita .icicM estai toiiiíciada tomi
icir.jviai.iia dc • |}i"c eum Ickranvia :itc

1 *• e os cntre^oiiorcs ticvciài» esiat'
eidcmiadanjcint unir.Mini/fldu.v A tinptcs;ij
dcvcra apress-niar 01 aniosita na cinlMbyciii;

do pftHhiio. Jcíidaiiicnlci
,itieii!iiicada, corrcspundcnie .in iirmíiilnl
eiiOcsuc

•Pílipa dl- fíijt.1 iwtural. salvi caju, não
jleiiiiciimdíi. taio alcoóitca ctuuidada cm
jcinhaliecm de Ikjt wjm iílciilijivavi)f' do
!?inx!ui.i, marca do lábucante. pt.i/o dc
Salidadc c capavidiidc, dc acoido eoin a
icsoluvão i2 7S da tnnpa. O prudtilo devera
tcí icgislro no mmisicrio da açntiilluí.i c ou
aiiiiiibierio da samlc Deve sei observado oj
transporte de todos os ilcos em v eieulosi
hipicnt/jdos. isentos de tjiialipier fcstdiin'
iliic csponíia os produtos ii contammavâol

>2 disica. t|iiimjca ou brologiea e ijiic uaraiitam.'
j s:ia Icmjverüliira Os priKliit.Ts oterladosl
fievc-ão possuit pta?o de validade iiJo;
jmfenor a le «Jo/e» me>cs No ato da entrega
|a polpa dc fruta deverá estar c<>t>gv!ada coir
[tcmpcratuta dc • IS"c eoin lolctünci» ate -
ilí c Os cnirceadorcs devcrSo estar
adcíiiudamcntc iimíôfini/iidos .A empresa
idcvera apresentar 01 amosiia na embalagem
kíTigmal do pnxjulo, devidamente
iidcntiíicada corrcvporidenle ao produto
fcnlTgguc
jPolp» dc fruta, natural, ;-«bor manga, mio
lennciilada. não aieooiica. congelada cm
jcmieilauem de Ika eom identificaçÃo do
Ipisslíiiu, matca do fahriesntc. pui^P dc
ivaiidiidis e capacidade, de acoido eom a
■icsoiiii^áo J2 '"ít da crmpj. O produto dev crvi
itcr registro m» minislcrio da agnciiliura c ou
Iniimsiciio da saíidc D-eve sei observado o
iiansporic dc todo-, os itens em veículos
biçicni/ados isentos dc vjuulqncr tcsiduo
;<jue exponha os prmliil.is á eont.iiiiiiuvão
llisicu, £|U!in!ca ou biológica e que garantam
ia s4u icmpcraiuíd Os prfxjiilos olcrtados
devcnlo possuir prj/o Jc validade não
aiilciior.; !-fdo/c) meses No ato da entrega
ia (KUpj dc liiila devera estar congelada com
acmpcratura dc - ISc com tolerância ate -
i's"v <1-. eiitrcgaiiores deverão estar

i.idcquadai>ictiie umInnm/aJos ,A empresa
idcvcM apresentar <*1 amostia na embalagem

)síI'MRIAI.
bRins

NiPFRIAL
IRÜiV
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KSTADO f)A paraíba

PRKI-IÜTIJRA AHíNIClPAL DR BA Vl^iX

R/NDO MUNICIPAL DE SiAÚDL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

^ da a.vida,.ct..d
l' raricsiVíüdctilc ao piodutol

'  i

i. .Ji5<í *!c imUi, »a!ura). saÍKu jíotsb.i, nâo
jScfínciUada. aão alttoütica, coiigdada «n
jcm Miíiacin cc Ikj; com idcnüllcaçilo <to
jiUvKÍuU!. matca do fabritranic, pra/o dc
p.dusadc e capacidade, de acordo com a
isesohíçdo lí-^S da cnnpa. O ptodtiio devera
pct icçj.sirií no niiinsiciio da acricuUora c ou
jimni.sScrio da .saúde ÍVve ser observado o
pansporíc de iodos «ss licns em velwslos
pífCieni/ados, iseüios de quauv.ier lesuítio
jíiue cxponliB os produíou á con'nn)!n:!í;3<i^
jílsica, íjUimiea ou hioiógtca c tpie garaiuam
U soa íemperaiuni Os prodiiíos ofeitsdo
idevcrào possuir prawi de validade não
jmíerior á 12 {doze) incscs. No ato da ctiircga
ja {Xíip!) dc fnila deverá estai «sitcclada com
jicniperatiira de - I8'"c com loíciáiicia ate -
j!5A; os entregadores deverão estar
iadetinadarncnte unitbrrtifzadí)». .A empresa
jdeverá apte-sentar ()S anioslra na cmbaíagciii
jangiüa! do produto. devidfiíneiiic
ifíientiftenda. correspondente ao produn
kntrceue.

j!'oíp.i (ic fruta, naiura!, sabor abacaxi, nuo
■icíntemaíia. n.)o aicíKtliea. congelada ent
jemhilagem de Ikc com ideidifieacào do
bfodnto, marca do íabrleanie. pra/o dc
[validade e capaeidade. dc aeordo com a
iresolisção I2-78 da crmpa, O produto dcrerá
|Ser registro no ministério da agricultura cbtt
[ministério da saúde I>zr'c ser observado o
jíiansporte de todo.s os ílcns" cm veículo
{íiigicnizados. iscnlos dc qualquer resíduo
újiic exponha os produtos à coinamimição
jíísiea. ipiírnieti oit bii>tógica e que garantam
Ia soa temperatura. Os produtos ofertados
kleverão possuir prazo dc validade náo
iíntérior á 12 (doze) meses.íNo ato da entrega
ía polpa dc fruta devciá estar congelada com
jicmperaiura dc - 18^- etmt íoierânela ale •
jl5'e os eniiegadores deverão c.síar
Udeipiadamcrtle uniformizados, A cmpicsa
Idcvetã apresentar 01 amostra na cnsbaíagem
jorigina! do produto. devidantciue
iidcntiíicada, eoircspondente ao produio
lenlregiic. :
iPolpa de tiuia. naturaí, sabor ciqá, não
ircrmcniada, não alcoólica, congelada em
■embalagem dc Ikg com idcuiítleação do
jprítdula. marca do labricímle. praz<i de
[validade c capacidade, de acordo com a
[fesolução Í2T8 da crtiipa, O pr<Hlnfo dcserà
;tcí registro n» ivinsisiêiio da agiiculntra c.ou

Í,5ÍH!
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?m^^ua Ja >4«Jc Ikvf .u
3íaní>|v-fic ác os ,íçt!s CH> ■.cituU.M
^laicro/aítys,. i.xcnkss de ijiialípicr issi.juyi
Miio CNÍHUlhí os pfoJisSos ;i (;.>niai!iiliaçú;»j
; isica. «jiiireita on htolHgi^a c fiaraisiami
« >.iia ttínperaiiiia t>5 |«tKJuUn ofctla.insí
^^ctíxi jkrvMiit pia?!) Jt- süüdaJe iií5cjÍ
jíiifcitofa 12 fij"/ci ííicxcH d.i ciílfcgai
<a Ifuta dcscíi esTaí c<mpf)ada coríÍ
*cwpi-i2Uj);! t!f - !Ji"c coiri l.iivtáncta ale -i

i'. cnlíCjiftilíitcs ikíeià" c-ski
f3áeíi!!;KÍaiiícr.lc mil|■l>lI1lU84:^s A eíi!('rc-.a
Wevcfj áfjsrscmaf íi! amosim tia ctnhalageüi
jiítiííúwi Jo jiRhjiitn, iievidatnetiie
yciililícSxi:?, e<'íTc>pon<lenlc iio proijui»!
■cntffüíte í

VAi OR rolAS

..._. _______ C invciiios i.'ileiilae sjuaiM mil noxceciiK^ssT t5o\tru.i c isuairo iw! .>

7.3. i) valor UM.ai sb pa^iícnic Ala Jc de Preços cdf RS íJrezenUn e idlcnla e ijudlr»
mil no* wcnCos c novcní;» c <|ua(rii reais).

S.l. U Í.IRGÃO <ji-Ri-.NCiAlX)R dusaiüc d vmciieia doprescnlc Re^iMíodc Prcç\>s pivlera mvJsanie as xt.is
ncccssuiíuics cltUvnr as contratações ücconciRes dcsta Ala ilc Rcjiisiro de iVcços alinves da assinatura de usr.
instnmienio conlraiual apos a pk-iw vigência e ciiciu:i.'i do wcsíno. c meJmnlc a cmtssáo dc inttpcidw .jiic
scia citircguc ao Sbmeccdar ccinlraUuiü para n fonieciincülo, oksiccidas as nonnas «sntidas ao snsSrenKrito
eonvocAioiu"

8.3. 'tcntrenh!' e o dccuiücntü cunípcteiilc pia a f:mi«r o compromisso de íbmeciment" com ,j ioraecedo:

9.1. A cMsiêiicia Jcsln Ata de Rcgistio de Preços nau obnga o ÒRííÃii l!iiRl:NC'!A|)í)R. nem " fiRiiÂ» >
i'AR i ICiPANTh. SC lar o caso a fniiiaí :i> luUiiiis aquisições, sendo-lhe lacuflada a rcaliAiça.,- dv
pií>ccd:meii?o eqrccülco para deJcniiinada cuntralaçmj. assegurado ao particuiar cujo preço idi icgistiadu, em
cuso do iguaidade de condições, a prclêrciicia

íd.l. O'- preços, o- quaníitaíivos, oi.s) fornecedor ses) c as tíSfxxificaçõcs nstunida ísi do ubicto ccrfrw-
laiTiíiem as po-auvcis aiUiraçises da prcscale .ARP. seiávr raip.iicadas em imprciisa oriciiil, i?a lonua jk eMMi.'
eiii coníímnidade com o disposto iio pavagialo nmco ,lu .íüilç-íi! da 1 et n' H AicvÀr

1 1.(. A Asa dc Registro dc Preços pudera soüci aliciaçocs, u!>c<lccu!ai -as dis|v),x!çÇH;s eontidas üo ait oA. d,;
! c- N

H.l.l. Parágrafo único - a qualquer icriipo o pTc\'o regisíiado poderá ser vevisso em dcsoncneia xi.
■-ti-miiai icduçâo oconida no inefcado. o» de fulo novo que eleve o seu cuslo, ealarniU" .u» í'kCi\','
í i! f<! NCi AUt »R prop.iover as neve.ssáiidv ncgsKiaçòes (unlo aos ioriKrced.ite.s p^ne negoeiu! u n-.ou v.dui
X  Vi.l .Si' liieie.alo
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i'iu ri.m R V MI M< n'Ai oi: bavua

I IMX» Ml NK II'VI. I>r SAl i»r

( OMISSÃO ITKMAM VU Dl LU IT A(^0

I- •' I \l N| [ ( 1^1 f 1^, ̂ Io CAMJ;! AMEMO DO RIwM RO DO

o 1 QRM.{ I.noR lera seu rcgisiro cimcdiuionos .sf^tiuiícscas»'»

IV! '' :ià(» itTii !i seu rcfiisíro canccIflíJu (.juandoli.l.l. ,)a\M dccl!n>pai!Okd^Kniea^«hrlí^^v<'H^!cu;tls.
U.1.2. itiCHüi ciri qualquer unni das iiipnicscN previ.sias ua tkiii-suíivdus ikioiidadu"
1..ÍJ. { aiisa; qualquer dano lui Palunkniu PúbliCH qucnA.i jvjssíI -^vr rccuirtraJu,
k.1.4. r l adear íüüs !raiiáuk-ui<xs iiu uiluito ik aiiteni ilkula
12.1.5. i íear v\ uknciaüa j iiicapacidrHk de eunsisiliitcnin das oiuijraytks assiinudas vle^ idreui'!':?.
:ar,icU'n/;HÍ,-i cm fclaforic da nscaliraç-lo.
12.1.6. idiiamk. o iX^RNi-X-j-OoR kiXHS 1 R,.\i.){>.l^l'TLNTOK DA ATA. mcdumic címmtHeae-:" • ■•:
c^c; s!.! c.«)!|>u>\ar esiar imjHi.ssihihisdu decumpru .i> ducímrpromivsíi dn romecíiuenuí
12.1.7. i\u deeiii.soik pr;i7o ek ngcncia.
12.1.8. Nno restarem ímtieCcdo:c.s tcgísinidos.
12.1.y. Nài> cvímpnr as ubriguçCms aaístaiUcs da /Uade Rcgí.siw Jc Pregos.
12.1.10. N.ào re.'iÍ!/ar o íuraccuiicnso no pra/n e.sialx:leciducí) Ad!i!rtií.str3t,-Aa nSo sceisar sua |Us!ificaisva
12.1.1!. rni ijuaiiiucr das hipóteses dc inevetuçíki Uíial ou p.artüil da Atn decorrente ik Registro dc !'revi;<.
12.1.12. ÍXs picçoN rcgisinuios sc .iprev:ni.irem superiores wis jirrilicados no mcreadu e o Í-Í>RN;.Í. ' I)DR
Rl ÁiiM RADO reeusar-sc a üh:ii\n-!us. upos solicitaçãoexpic.ssii da Seeieiana,
12.1.13. i'o; rn/ôesde interesse públieo dei idamenlc vicnionsLmdo c iiisnrieado jielíi Admniistravão Publica
12.1.14. A comumcaçãn do caítceíatneiilo do picço rcgisti.ado. luis casos previ-stos neste (.'liiusula -eíu Icíia
i;o! coiTesrsonclência íxüii umso de rceel>ime;ik', tuntando-sc o comprovante aos autos que deram .meeit! dr
Heektro de Preços.
12.1.15. A soiiciiaçào iclenkr na alínea n' desta cláu-suia devera ser iuniiuiada com snteecdéneia üiüimui
.ie .'I' (ímUat dias Sàculiada a Admiinsuacão a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. eus»- não
■iceiias iís ia.^õcs do pedido, .-.endo asscgutiula ampla delesa da liciianic. nos lermos da Lei n" 8
12.1.16. No caso dc ser ignorado, mecilo ou macessive! o wicierevo do l-DRNRCHDOH RiXnblkADt) a
comunicação .sera 1'eitn por publicação em imprensa Oiiciai. coti-siderando-se cancelado o preço registrado
atJík i)i (,um1 dia da publicação
12.2. Ú íonitcedür poderá sohciiur o caneelameiilsi do seu rccistn» de fw^eço na ocorrência s.k bn^v
,supe;veiueiitc que \erihii comprmneict ii isciíeita execução du objeto desie 1-xlital. deconcnle de caso kiítuUo
íUi lie força nuiioT. devidamente comproviuio

i in casos dc iricsecuçào parcial oti ioiai d;ts condiçdcs pncliiadas uâ pivscnic atís. garantida a prévia defesa c
i> colilriiditórii», licaru o parliculíii stiieiü) as seguiines spaiçdcs, scni prcjur/o dn rcspotisabiiulríJc eis d c
eriiiima! ijiie .seiKsí aloi-s) eiisciai(eni)
13.1. Adx eriêneia,
13.2. Viülui dc Iía:) Kíc/ [xsr cciiloj soi.-re o valor global do Contraio, no caso de incxccuçáo '•■í ;: ,'
"i-nçitçdi) assumida.
13.3. Miiira dc iciiivi! dccimos |h>i' ecnioi poi Jia de atraso e por ceoirL-ncus, ale c iijuMino .Ic i';,-,'
por cenu!} sobre o valor loíal do eontralo. cjiiando ;> licíimite >eneedorn injusprieadamcnic. i-u p,a ur. ir,--
iik. aceito pdii SECUEIARIA MlíNICIPAL DC SAÚDC DA PREFICITURA MlMCIPAl Dl
BA\'F.l.iX. deixar de alendcr loiahneiile a sulicüaçúo previsla na cláUMil.i qumta, Ucn! 5.2. aiuua e e
do piescíSie insiiumemo Lomraiu.il
13.4. Susjíeiisilo lemporiuiíí do direito de participai de Itciiiiçào c mij-eduncnlo de coniiniar lou; ,i l'u fc;t-,: :i
Muíiitipai de Ibp.etiv e os demais oigiios qiu: eoinpôcm .i Administiaçào Municip,!'. p u ale ii2 ídcs i .cios
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CPL - Comissão
Permanente de Licitação

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 00018/2022 - FMS-PMBEX

EXTRATO DA ARP N"

00031/2022 - FMS - PMBEX

E SUA PUBLICAÇÃO EM
IMPRENSA OFICIAL:

• DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO

• DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1.1C1 rACAOBAYEUX ílGMAII..COM



mwun
COVERNO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00031/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCÍPIG DE BAYEUX - PB, através do(a)
gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em

conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00018/2022 - PMBEX
regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o

REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E

HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de

validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo

sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens,

marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 30.397.976/0001-00

ENDEREÇO: RUA SÉRGIO MEIRA, 396 - MANDACARU, JOÃO PESSOA - PB - 58.046-710
VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

ITEM
MARCA/ VALOR

ESPECIFICAÇÕES OUANT UNID
UNITÁRIOFABR CANTE

VALOR TOTAL

Adoçante líquido, tipo sacarina, primeira

qualidade, com 100 ml. Acondicionado emi
embalagem originai do fabricante, com dados de,

identificação do produto, data de fabricação ei
prazo de validade. O produto deverá ter registro!

no ministério da agricultura e/ou Ministério dai
saúde. Prazo de validade mínimo de 12 meses aj
partir da data de entrega.

Arroz parbolizado tipo 1, não deve apresentar

mofo, substâncias nocivas. Embalagem devem

estra intacta, acondicionadas em pacotes de Ikg,

em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir da data de

entrega.

1.500 R$ 3,80 R$ 5.700,00

R$ 4,40 R$ 26.400,00

10

Biscoito água e sal farinha de trigo enriquecidaj
com ferro e ácido fólico, açúcar, creme vegetaÇ

açúcar invertido, sal, fermento químico

bicarbonato de amônio. Contém glúten. Pacote!

400 g. Prazo de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

Chá 15g cx c/ 15 saquinhos, sabor erva doce,

embalagem com prazo de fabricação e validade

mínimo de 12 meses a partir da data de entrega,

conforme rotulagem da ANVISA.

Chá 15g, cx c/ 15 saquinhos, sabor camomila,
embalagem com prazo de fabricação e validade

mínimo de 12 meses a partir da data de entrega,

conforme rotulagem da ANVISA.

26 Creme de leite - UHT homogeneizado, embalagem

21

22

UND. MARATA

6.000 VLENA

2.000 UND. V TAMASSA

CAIXA HIKARI

CAIXA HIKARI

UND. 1 ITALACT

R$ 3,90 R$ 7.800,00

R$ 2,50 R$ 750,00

R$2,50 I R$ 2.000,00
I

R$3,21 I R$ 2.889,00
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66

de 2Ü0ml. Prazo de validade mínimo de 06 meses

a contar da data de entrega.

Ervilha em conserva, embalagem de 200g. Prazo

de validade mínimo de 12 meses a partir da data

de entrega.

Macarrão tipo parafuso , a base de farinha

.vitaminado com embalagem de SOOg.

Sardinha em

tomate 130g.

conserva ao óleo ou molho de

Prazo de validade mínimo 12 meses

77

a contar a partir da data de entrega.

Fígado bovino congelado -característica do

produto, com aspecto próprio, firme não

pegajoso, inseto de machas esverdeadas, com

cheiro e sabor próprio embalada em sacos

identificados de lOkg, congelado conforme a

resolução vigente ou conforme recomendaçõesj
do fabricante. Isentas de aditivos ou substâncias!
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao

consumo e que alterem suas características

naturais (físicas, químicas e organolépticas), emj
porções individuais em saco plástico transparente

e atóxico apropriado para contato direto com|
alimentos, limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto. Acondicionadoj
em caixas lacradas. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação,

procedência razão social, endereço completo e

CNPJ do fabricante (ou do produtor, ou do

importador, ou do distribuidor), número de lote, a

validade, quantidade do produto líquido,j
instruções sobre a conservação, o preparo e o uso!
do produto, devem apresentar a informação'
nutricional exigida pela legislação vigente: valor'

energético, carboidratos, proteínas, gorduras^
totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra,

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do!
SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Deverá ser

transportada em carros fechados refrigerados

assegurando que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o transporte. De

acordo com as normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01 amostra na

embalagem original do produto, devidamente

identificada, correspondente ao produto

entregue.

Músculo bovino resfriado - característica do

produto, cor vermelha vivo brilhante, firme, sem

aparas com pouca gordura embalada em sacos

identificados de 30 kg, resfriada conforme a

resolução vigente ou conforme recomendações

79 do fabricante. Isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam impróprias ao

consumo e que alterem suas características

naturais (físicas, químicas e organolépticas), em

porções individuais em saco plástico transparente

e atóxico apropriado para contato direto com

R$ 2,102.000 QUERO

R$ 4,203.500 PUREZA

RS 4,002.500 PALME RA

RS 4.200,00

RS 14.700,00

RS 10.000,00

1.500 KG
MASTERBOI

SIF 2437
RS 14,00 I RS 21.000,00

800 KG
MASTERBOI

SIF 2437
RS 24,00 RS 19.200,00
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alimentos, limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto. Acondicionado

em caixas lacradas. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação,

procedência razão social, endereço completo e

CNPJ do fabricante (ou do produtor, ou do

importador, ou do distribuidor), número de lote, a

validade, quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o preparo e o uso

do produto, devem apresentar a informação

nutricional exigida pela legislação vigente: valor

energético, carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do

SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 03j
meses a partir da data de entrega. Deverá ser'

transportada em carros fechados refrigerados

assegurando que o produto se mantenha!

temperatura adequada durante o transporte. Dei
acordo com as normas da vigilância sanitária. Al
empresa deverá apresentar 01 amostra nai
embalagem original do produto, devidamente

identificada, correspondente ao produto

entregue.

Filé de peixe merluza - Apresentar-se congelado

conforme a resolução vigente ou conforme

recomendações do fabricante. Isentas de aditivos

ou substâncias estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), em porções individuais em saco

plástico transparente e atóxico apropriado para

contato direto com alimentos, limpo, não violado,

resistente, que garanta a integridade do produto.

Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência razão social, endereço

completo e CNPJ do fabricante (ou do produtor,

ou do importador, ou do distribuidor), número de

lote, a validade, quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o preparo e o uso

do produto, devem apresentar a informação

nutricional exigida pela legislação vigente: valor

energético, carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do

SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Deverá ser

transportado em carros fechados refrigerados

assegurando que o produto se mantenha

congelado durante o transporte. De acordo com

as normas da vigilância sanitária. A empresa

deverá apresentar 01 amostra na embalagem

original do produto, devidamente identificada,

correspondente ao produto entregue.

2.000 KG
COSTA SUL

SIF3104
R$ 27,00 R$ 54.000,00
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Lingüiça de frango - Apresentar-se congelada

conforme a resolução vigente ou conformej
recomendações do fabricante. Embalagem:

pacotes 05kg embalados em sacos de plásticos a

vácuo pequena quantidade de gordura aparente

deve ser entregue isentas de aditivos ou

substâncias estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), em porções individuais em saco

plástico transparente e atóxico apropriado para

contato direto com alimentos, limpo, não violado,

resistente, que garanta a integridade do produto.

A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência razão social,

endereço completo e CNPJ do fabricante (ou do

produtor, ou do importador, ou do distribuidor),!

número de lote, a validade, quantidade do'

produto líquido, instruções sobre a conservação, o

preparo e o uso do produto, devem apresentar a

informação nutricional exigida pela legislação!
vigente: valor energético, carboidratos, proteínas,!
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras'
TRANS, fibra alimentar e sódio. Registro no

ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de

inspeção do SIF, bem como as normas da

vigilância sanitária. O produto deverá apresentar

validade mínima de 6 meses a partir da data de

entrega. Deverá ser transportado em carros

fechados refrigerados assegurando que o produto

se mantenha congelado durante o transporte. Dej
acordo com as normas da vigilância sanitária. A|
empresa deverá apresentar 01 amostra na,

embalagem original do produto, devidamente}
identificada, correspondente ao produto

entregue.

Lingüiça calabresa - Apresentar-se congelada,

conforme a resolução vigente ou conforme

recomendações do fabricante. Embalagem:

pacotes OSkg embalados em sacos de plásticos a

vácuo pequena quantidade de gordura aparente

deve ser entregue isentas de aditivos ou

substâncias estranhas ao produto, que sejam

impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e'

organolépticas), em porções individuais em saco!
plástico transparente e atóxico apropriado para

contato direto com alimentos, limpo, não violado,

resistente, que garanta a integridade do produto.

A embalagem deverá conter externamente os

dados de identificação, procedência razão social,

endereço completo e CNPJ do fabricante (ou do

produtor, ou do importador, ou do distribuidor),

número de lote, a validade, quantidade do

produto líquido, instruções sobre a conservação, o

preparo e o uso do produto, devem apresentar a

informação nutricional exigida pela legislação

vigente: valor energético, carboidratos, proteínas,

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras

TRANS, fibra alimentar e sódio. Registro no

300 KG
SEARA SIF

490
R$11,80 R$3.540,00

2.000 KG
SEARA SIF

490
R$ 19,80 R$ 39.600,00
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Iministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de|
inspeção do SIF, bem como as normas da

vigilância sanitária. O produto deverá apresentar

validade mínima de 6 meses a partir da data dei

entrega. Deverá ser transportados em carros

fechados refrigerados assegurando que o produto
se mantenha congelado durante o transporte. De

acordo com as normas da vigilância sanitária. A'
empresa deverá apresentar 01 amostra na{
embalagem original do produto, devidamente

identificada, correspondente ao produto

entregue.

Queijo mussarela- peça inteira, não manipulada.

Embalados a vácuo deve ser entregue isentas de

aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas

características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), embalagem transparente e

atóxico apropriado para contato direto com

alimentos, limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência razão social, endereço

completo e CNPJ do fabricante (ou do produtor,

ou do importador, ou do distribuidor), número de

lote, a validade, quantidade do produto líquido,|
instruções sobre a conservação, o preparo e o usoi

do produto, devem apresentar a informação

'nutricional exigida pela legislação vigente: valor
energético, carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 6'
meses a partir da data de entrega. Deverá ser'

transportada em carros fechados refrigerados!
assegurando que o produto se mantenhal
temperatura adequada durante o transporte. De.

acordo com as normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01 amostra na

embalagem original do produto, devidamente
identificada, correspondente ao produtol
entregue. '
Salsicha de frango a granel - Apresentar-se
congelada, embalagem; pacotes 03 kg a 5kg

embalados em sacos de plásticos a vácuo, deve

ser entregue isentas de aditivos ou substâncias

estranhas ao produto, que sejam impróprias ao

consumo e que alterem suas características!

naturais (físicas, químicas e organolépticas), em
88 porções individuais em saco plástico transparente

e atóxico apropriado para contato direto com

alimentos, limpo, não violado, resistente, que

garanta a integridade do produto. A embalagemi
deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência razão social, endereço
completo e CNPJ do fabricante (ou do produtor,
ou do importador, ou do distribuidor), número de:

produto

- Apresentar-sei

NATULACSIF

2607
R$ 35,90 ' R$ 64.620,00

BOM TODO

SIF; 3667
R$8,00 I R$ 7.200,00
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lote, a validade, quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o preparo e o uso

do produto, devem apresentar a informação

nutricional exigida pela legislação vigente; valor

energético, carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do
SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega deverá ser

transportada em carros fechados refrigerados

assegurando que o produto se mantenha

temperatura adequada durante o transporte. De

acordo com as normas da vigilância sanitária. A

empresa deverá apresentar 01 amostra na

embalagem original do produto, devidamentei

identificada, correspondente ao produto

entregue.

Peixe em posta congelado - peixe pescada branca!
congelado conforme a resolução vigente ou'

conforme recomendações do fabricante. Isentasj
de aditivos ou substâncias estranhas ao produto,

que sejam impróprias ao consumo e que alterem

suas características naturais (físicas, químicas e

organolépticas), em porções individuais em saco

plástico transparente e atóxico apropriado para

contato direto com alimentos, limpo, não violado,

resistente, que garanta a integridade do produto.

Acondicionado em caixas lacradas. A embalagem

deverá conter externamente os dados de}
identificação, procedência razão social, endereço!

completo e CNPJ do fabricante (ou do produtor,}
ou do importador, ou do distribuidor), número de;

lote, a validade, quantidade do produto líquido,

instruções sobre a conservação, o preparo e o uso

do produto, devem apresentar a informação,

nutricional exigida pela legislação vigente: valor

energético, carboidratos, proteínas, gorduras

totais, gorduras saturadas, gorduras TRANS, fibra

alimentar e sódio. Registro no ministério da

agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do

SIF, bem como as normas da vigilância sanitária. O

produto deverá apresentar validade mínima de 6

meses a partir da data de entrega. Deverá ser'
transportado em carros fechados refrigerados'
assegurando que o produto se mantenha

congelado durante o transporte. De acordo com

as normas da vigilância sanitária. A empresa

deverá apresentar 01 amostra na embalagem

original do produto, devidamente identificada,

correspondente ao produto entregue.

Polpa de fruta, natural, sabor acerola, não

fermentada, não alcoólica, congelada em

embalagem de Ikg com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e

capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da

cnnpa. O produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou ministério da

2.000 KG
COSTA SUL

SIF3104
R$ 27,00 R$ 54.000,00

1.000 KG
IMPERIAL

FRUTS
R$ 5,17 R$ 5.170,00
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saúde. Deve ser observado o transporte de todosl

:os itens em veículos higienizados, isentos de!
qualquer resíduo que exponha os produtos à|
contaminação física, química ou biológica e que!
garantam a sua temperatura. Os produtos]

ofertados deverão possuir prazo de validade nãol

inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a!
polpa de fruta deverá estar congelada com!
temperatura de - IS^c com tolerância até -159c osj
entregadores deverão estar adequadamente

uniformizados, A empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do produto,

devidamente identificada, correspondente ao

produto entregue.

Polpa de fruta, natural, sabor caju, não

fermentada, não alcoólica, congelada em

embalagem de Ikg com Identificação do produto,!
marca do fabricante, prazo de validade e

capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da

cnnpa. O produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou ministério da

saúde. Deve ser observado o transporte de todos

os itens em veículos higienizados, isentos de

iqualquer resíduo que exponha os produtos à

92 !contaminação física, química ou biológica e que
garantam a sua temperatura. Os produtos

ofertados deverão possuir prazo de validade nãO:
inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a
polpa de fruta deverá estar congelada com

temperatura de - 189c com tolerância até -159c os

entregadores deverão estar adequadamente

uniformizados. A empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do produto,!
devidamente identificada, correspondente aol
produto entregue.

Polpa de fruta, natural, sabor manga, não.
fermentada, não alcoólica, congelada em|
embalagem de ikg com identificação do produto,!

marca do fabricante, prazo de validade e|
capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da

cnnpa. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da
saúde. Deve ser observado o transporte de todos
os itens em veículos higienizados, isentos de

qualquer resíduo que exponha os produtos à

93 contaminação física, química ou biológica e que

■garantam a sua temperatura. Os produtos
ofertados deverão possuir prazo de validade não
inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a
polpa de fruta deverá estar congelada comi
temperatura de - 189c com tolerância até -159c os
entregadores deverão estar adequadamente
uniformizados. A empresa deverá apresentar 01
amostra na embalagem original do produto,'
devidamente identificada, correspondente aoi
produto entregue. !
Polpa de fruta, natural, sabor goiaba, não]

94 fermentada, não alcoólica, congelada em|
embalagem de ikg com identificação do produto,;

IMPERIAL

FRUTS

IMPERIAL

FRUTS

IMPERIAL

FRUTS



COVEPNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

96

99

marca do fabricante, prazo de validade ei

capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa. O produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou ministério da
saúde. Deve ser observado o transporte de todos

os itens em veículos higienizados, isentos de

qualquer resíduo que exponha os produtos à

contaminação física, química ou biológica e que

garantam a sua temperatura. Os produtos

ofertados deverão possuir prazo de validade não

inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a

polpa de fruta deverá estar congelada com

temperatura de - IB^c com tolerância até -IS^c os

entregadores deverão estar adequadamente

uniformizados. A empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do produto,

devidamente identificada, correspondente aoj

produto entregue.

Polpa de fruta, natural, sabor abacaxi, não

fermentada, não alcoólica, congelada em

embalagem de Ikg com identificação do produto,'
marca do fabricante, prazo de validade ej
capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da

cnnpa. O produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou ministério da

saúde. Deve ser observado o transporte de todos

os itens em veículos higienizados, isentos de

qualquer resíduo que exponha os produtos à

contaminação física, química ou biológica e que

garantam a sua temperatura. Os produtos

ofertados deverão possuir prazo de validade não

inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a

polpa de fruta deverá estar congelada com

temperatura de - IB^c com tolerância até -IS^c os

entregadores deverão estar adequadamente

uniformizados. A empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do produto,,

devidamente identificada, correspondente ao

produto entregue.

Polpa de fruta, natural, sabor cajá, nãoj
fermentada, não alcoólica, congelada em

embalagem de Ikg com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e

capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da

cnnpa. O produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou ministério da

saúde. Deve ser observado o transporte de todos

os itens em veículos higienizados, isentos de

qualquer resíduo que exponha os produtos à

contaminação física, química ou biológica e que

garantam a sua temperatura. Os produtos

ofertados deverão possuir prazo de validade não

inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a

polpa de fruta deverá estar congelada com

temperatura de - 18^c com tolerância até -IS^c os

entregadores deverão estar adequadamente

uniformizados. A empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do produto,

devidamente identificada, correspondente ao

700 KG
IMPERIAL

FRUTS
R$5,17 R$3.619,00

1.500 KG
IMPERIAL

FRUTS
R$ 7,47 R$ 11.205,00
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produto entregue.

VALOR TOTAL: RS 384.994,00

(Trezentos e oitenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais)

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP
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ROSIENE SARINHO SOARES RIliEIRO

GESTORA DA SECRETARIA MCMCIPAI . DE SAI DE

GERENCIADOR DA ARP

PREFEITl RA MI NU IP\I. DE R WEI \

SE( REI ARIA DA SAI DE

GABINETE DA SECRET\RI \

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE( OS

N° (HM01/2022 - EMS-PMBE\

A SECRETARIA HE SAÚDE DOMl NTCiPÍO DE BAVECX - l'B aiia\c> il..ia> -c-ioiiai dc^t.l
cdilidndc. dc acordo com as airibiiivòcs (|iic lhes foram cotilcndas. cm omlormuladc com o icsuliailo
doPREGÃO ELETRÕNTCOSRPN" 00018 2022 - l'\IBE\ icgido pelo PROCI SSO \D\II\1STR \-
T1VO N 00015 2022 - PMBEN, riue ohjcliva o REGISTRO d'e PREÇOS ( (INSIG\ \D( ) I Al VI \
PARA EVENTE AL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPIA I \l 1/ \Í) \ NO E( )R\1 ( l\ll M O Dl
fiÊNEROS AI IMENTÍCIOS E HORTIERI T PARA ATENDER \S NI ( ESSID \DI S D \ SEA RE-
l ARIA MLfNICIPAE DE SAÚDE DE BAYECX PB, publica o cMiato da VI A Dl REGISTRO DE
PREÇOS sendo que o pra7o de validade é de um ano contado da data da assmantia da mesma e deste
extraio, lendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial eonfoime foineeedoi itens, marcas
e valores abaixo relacionados

E.MPRE.SA: LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIREI.I. ( NIM: 3U,3'i7.')"(> IMHM-dO

ENDEREÇO: RUA SÉRGIO ME.IRA. 3% - \l AND V( \RI ,
JO.ÃO PESSOA - PB - .58.(M6-71II

VIGÊNCIA: 02 DE MAIODE 2022 .\TÉ02 DE \lAlODK 2(123



40 ' Quarta-feira, 04 de Maio de 2022 Oficial



Diário OficialJoão Pessoa - Quarta-feira, 04 de Maio de 2022

I ) - "ii '

I iW <l( •!( ttatf» w«ra 'kèJ«

4 «• «aU* wnd

I T——'- *" b<r>»l4^ bM wm L

14 4(««» 9«Ma I

íinvcux - l'H. 02dc \lino de 2022.

ROSIF.NK SAR!S!!0 SOARKS HIBKtRO

GF.STORA DASFX RETARlAMrMrn-AI.DKSAtnK

GKRKNCIADOK DA ARI'

EXTRATOS

PREKKrn RA \ÍI NICIPAI. DE B.WF.I X

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTR ATO

INSTRUMENTO CONTR.MO ADMINISTRATIVO N" 00112 2022- l'MS - !'\1BI-:X

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM .ATA. PARA l-.VENTl Al CONTR.ATA-
CÀO Di: EMPRESA ESPF.CIAI.IZADA NO FORNECI.MENTO DE GÊNEROS Al.lMliNTfCIOS E
liORTlFRLT PARA .ATENDER .ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA Ml 'NKTP.M DE SAl'iDE
DE B.AYl-UX PB

MODALIDADE. PREG.ÀO El.ETRÒNICO SRP N° 00018'2022- EMS - PMHl-X. PRl RT-.S.SO AD-
MINISTR.ATIVO N^ UUl)45.'2022 - FMS - PMBEX

DOTAÇÃO NATUREZA DA DESPESA: N.ATUREZ.A DA DESPESA .TAOO 00 .ví"o 20- M.ATERIAl.
DE CONSUMO; 2.290..29 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES.SO A JURÍDICA; 02 151
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; 111.122.2024.2092 - MANI TENC AO DO M.NDO MU
NICIPAL DE SAÚDE; 10.202.2025.2167-MANUTENÇÃO Dl- PROCEDIMENTOS DF MÉDIA E
ALTA COMPLEXIDADE - MAC.

VIGllNClA: DE OIDEMAIODE 2022A 21 DE DEZEMBRO 2022
CONTR.-VLAN I H: SECRETARIA DE SAÚDE -CNPJ N" 08.924.5Si 0004-02
CONTR.ATADO R AIMUNDO ADELM.AR FONSECA PIRES - CNPJ 07 526 o7') oniil-85

VALOR:RS 227.992.5ü(DUZENTOS [-; TRINTA E SETE MIL. NOVECENTOS 1 N0\ ! NTAF.DOIS

REAIS !•: Í.TNQI TNTA CENT.A\'OS)

EXTRATO DE COM R.ATO

INSTRl :MENT0. CONTRATO ADMINTSTRATI\"0 N- 00114 2022- 1-AlS - PMBEN

OBJETO REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA LVENTUAl CONTR.ATA-
CÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS Al IMENTÍCIOS E
llüRTIFRUT PARAATENDER .ÀS NI-rESSII)ADF.S DA SECRETARIA MUNICIPAE DE SAÚDE
DE BAV)a'X PB

MODALIDADE; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N" 011018 2022- FMS - PMBI-.X. PROCE.S.SO AD-
MINISTR.ATIVO N" 00045/2022 - FMS - PMBEX

DOTAÇÃO: N.-\TUREZ.ADAI)ESPESA:N.ATUREZADADF.SPESA: 2390 00: 2290 20-M.-\TERIAI.
DE CONSUMO. 3390 29 - OUTROS SERVIÇOS Dl-TERCEIROS - PESSO A JURÍDIC A. 02.151
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; 10 122.3024.2092 - MANUTENÇÃO DO ITNIDQ MU
NICIPAL DF. SAÚDE. 10.202 2025.2167-MANUTENÇÃO DE PROCEDIMI NTO.S DF MÉDIA 1-
ALTA COMPLEXIDADE - MAC.

VIGÊNCIA DE02DEMA1ODE2022A21 DE DEZEMBRO 2022
CONTR.ATANTE SECRETARIA DE SAÚDE - CNPJ N" 08 924 581 0004-02
CONTR ATADO LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIREl.l. ("NPJ .50 .597.976 0(i9l-0(i
\'ALOR:RS 192 497.00 iCENTO E NOVENTA E DOIS MU . QIEATROCF.N TOS I NOVI/NTA K
SETE REAIS)
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ESTADO DAPAAAiBA

PREFEITURA MUNICfPAl Dt BAVEUX

SECRtTARIA DA &AÚOe

GAeiNfTE OA SECftaAftlA

£ XIRATO O A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS H' 00031/2022 - FMS-PMBEX

1 SSt'» V^UD^ DO WUNICIP'0 DE BAífO* P9, ütr;ív.n Jois; gesicfto)

j  (grn ija4.' lufâm tO'ik'/kctav. w caniurn:iü«d«< cum

cv rfs.r.àOu uu PftEoAD ElETftONiCO SRP N' íXOJB/202: - PMEEx rvg da PROCESSO

AlíMJN '.tRAflvO %• ü.>W>/2Ü?2 - PMâEX a"< oíiirtiva o flECiSTRO OE PREÇOS CONSIGNADO

\ M\ PARA FVcIjruAl CONIRATAÇAO DC EMPRl^A ESPECIALIZADA NO FCPNtCIMENTO OE
,  '.yV'.- L MÜICIUUI PARA ATiNDE" Ai NiCtSSiDACtS DA SLCRtlARíA

VCN .it'A. \>t iAUDt nt &A*cUX/PG. pública O ettfite d3 AtA Ot KfcGJSlRCJ Dc WÇO?

I, j. I I p?.no 1c rfanacíd'-** dc- wo contado da data do ,nMníiura do rirtrn)«« dvitc o«irfno.

•ij v íitMVL''* di |)LJlit:LJL3u olic O çynfc<'ni» '0HU'Cc'tWf. in?oi,

• ••< ♦.•;V3»';rt;ab4:«or

EMPRESA: U COMERCIO DE AUMENTOS EIREU. CNPJ. 30.397.976/0001<00
(NDERECO: RUA SERCIO MEJRA. 396 - MANDACARU, JOÃO PESSOA • PS • SS.046-7H

VIGÊNCIA: Q2 DE MAIO DE 2022 ATE 02 DE MAIO OE 2023

iSPLCfiCAC^íS

leftiitd* tií» victnria,
ji íhM. cicaFd.* V. co»n uv> rrd

':m embalagem
(10 tabricaniç, a>m dados

kJl'lt .K WíWUtO ddU

Jv *9brtc^ao c ífiito as validade. O
Dinduto devcfO ttn registro no
ruNvtí'>0 .i^ricultum e/o«

'50 layüc P«a5£> de

^^inlíiíii» mtrumo de 12 mescs i

iitKtf J) daU «ie

Arro: pjfboliíadd bpo l, rio eeve
ipre.^«v'tjr írolo> subitáncias

Enba>aK4'm devom esua
I naav. avor>d><'C nadas em pacotev
üe Ug cm poli^ldend,
"arsc iftmitf jtoíKü Pfaiy de
v.iietartr mmlnvi d* !2 mes^ a

|i,inir '!.> aaia dc nrfega,

fkscucu: af(Ua c v«il fannBci de (rl^
vfVkiu^ida <uii> lerru « ãcido
rsitfo, acOcat. creme vegetai,
ít^úDit inw*rtirfo, sal, krmenTn
yulmirs» b«caf&>nv»to do amènK'.
u>ntcm ^úlen. PiKUte 400 g. Praio
dd validade minimo de 32 meses a
partir d.i dju de enfegn.
fhA ISg f» f/ l*> saquinhos, vtbot

.•rvrt doce. (msuijgem com pram
•id hbncd^oo e vaidade mír mo de
t* o pr-rte da data áa
vnirt?^,!, conrjrine rotulagem da
ANV^SA

:.na l&g. cx c' IS ^aducnhos. sabor
ramomria, embalagem eom praTO
cie tViOca;^ e /aliâade m(ivm& de
I2 a oaitir da daia às

■ fi :ri'f,4í. cctTsi rnp coii:Ui|pm da
ANlisa

r.frme de Iflle UH7

ncmt^ge-^aaca. en^salagem de
200ri^l, Praco de vahdade mínimo
it 06 meses n cortar da data de
a^trega.

ÇrviihA em cooserv», embalagem de:
2D0g. Pruo da validade mínimo de
12 mesds a uritr da data de
eitrega.

Macarrio tipo paniiuso , a base de
:  farinnd .v laminado com

«jniUa Agem aeSOOx.
*ijrdmha eri" címs^fva ao i^eo ou
mtfnn de t:íyu«'e Prato de

validade mínimo 12 meses a conof
n p >11 Ir da d.it a de «nt re ga.
Fig-sd.*! bc.rtn ccngt^Iado
Caracierrsttcd àc aroduto. corn
aspecto aropno, fi rme nio
Pvii\çv>. mseto de mactias
HveNieMas. com che ro e sabor

p^prro embiiiada em sacos
Id^ttikado^ de iCttg. congelado
conforme a '«^oluc&s vi(;er^te ou
ronlcrmr ri»c;mendaçfli»s do
l5bric,inte. de AditMis ou

iubs:lnt>as cstr.snnaF i>o produto,
p ue 1 e|a m im p rc Doas ao c ortsumo e
diitt fl lleiein ^u«is características

*  injlvrab ÍT^.^I.J^ Qumucas e
;v'j^ar<j4eoef<a i| em porções
I ndividuAis em saco plástrCCi
'cransoarcnte v a louco apropriado
oíM confio rt<r«-to com a'«mertlOS.

<mpo. nito viniado. resistente, que
grania a iiuogntjjdu du produto
Acrv^Hcirinaoo rn canas lacradas.

A  erroaldeem devpri conter
externametue ov dados de
dem.ficjçio procedência ra^do

sooal. endereço completo e CNPJ
'<Jci labricarrte {uo cio produtor, ou
da importador, ou do distribuidor).

ÜUAM UNiO
MARCA/ VAI 04

fASPiCANTE UNiTAKlO

VAtOft

TOTAL

L600 UNO. MARATA K$ 3.BD S .'OO.OU

VIIEKA R$4.40

2.000 UNO. VirArv|A$$A RS 3.90

R$
26.400.00

R<
7 StXCDO

CAIXA HIKARI l^>.SO R$7$0.D0Í

800 CAIXA MiXARi R$ 2.S0

2 00C UNO ^ERO R$2,1»

3.S0C UNO RURCZA RS 4.20

2 SOO UNO PAIMEIRA :R$4.0g

RS
2.889.00

R$
4.200.0O

R$
: 14 7U0.00'

R$
10.000,00

MASTERBCI
iif 2437

RS
21000 00

n-meif. -Jc lote. J va iBedi'

q-antidace do crortjtu itqu4lo,
injfMvCi.-fl «ibrv i (cmcrviçãu, n
pr«ij«rD e u uao do produto, devem
^orr^^niara iníorm^âo nutrrcio-ial
fxi^id.i pela legrsiaçlki vigenle
vjiot Gr>efgv'tico. carboioratov,
proteinaí, gorduras totais, gerduf.n
saturadas, gorduras TRANS, fibra
aiirucnUr e sudlu. Registru np
ministònn dn agrkultura/Slf/DIROA
e c«rimua de cnipcçõo du S-f. bem
como Ai rsormns da v)|i]ância
sanitarU Ü produto devwi
«ureseniar vatdade m.Mima ue D
ir>escs a partki da data de entrega
Dever! ser transportada em carros
fe<nados re».gerados assegurando
que o produto se mantenha
temperatura adecuada durante o
fansporte De acorck^ com as
ricrnt»^ da vifiláivcja sanitar.a. A
amprnsa devera npresentar Clt
umiirtru r>a embalagem oTigmal do
produic, devidamenu^ identificada,
cuoespundenlv .m produui
enlif^gu^y

Músculo bovino reflriado
c.iiacteristirri do produto, coi
verTTir*lha vivo bHihani»*. firme, s»*m
.i.s.ias com pouca gardur.!
embaleOR em sacos identilicados de

30 kg. r«)sfria()c conforme a'
resoluçeo vigente ou confcvme
retortiend ações do fabricante
isenUs de Mhlvcts o» substinrk.ss
estmrihas an produto, que
impróprias so consumo e que
alterem soat raractervsticas
naturais (IiJcas. quimkas e
0(gai^ol<:pt»cas). em por(d<s
(r.d.viduais crn sacü plàstKO
irnnspnfenie ç .nciiico íuropMndp
para contato dueto ccm otrmentos,
hrn{Ki, nlo sKiiado, resisteme, que
garanta a integridade do produto,.
AcondiúionatIo em eanM fKraãas

A embaiogcm devera conter
exiernamente os dados de
idendkaçEo. proceJèncía rat.lo
lociâi. tndvreço compltrto e CNPj
4o fsbncante (ou do produtor, ou
do Importador, ou do distribuldoii.
numero dv bu. a va'idade,
quantidade do produto liquido,

intiruções sobre a conservação, o
preparo e o uso do prodvtc, devem
apresentar a inforrriaçao rusrKional
i.uigida p«id icgis'a;do vig«.'nte'
valor erergéiico, carboidratot.
CMote^nav gorduras tota i, gorduras
saturadas, gorduras TRANS, fibra
alimentar o sódio. Registrn no*
miustério da 48r>ctjlturA/$IF/Dir'OA
e carimbo rfe Ín>peçA«3 do SlF, bem
,corno as nonnas da vigilância
•.a n liaria, O p/oduto deve'A
apresentar valkiade rnnim.s de Q\
mes«i i partir da datii de entrega.
Deverá ser transpcrtada em cjriot.
fechados rehigerano» assegurando
.que o prmluto se mantenha
temperatura adequada ouronto o
inansoorte. de acordo com as
normas da vigiiãncra sanitirla, A
nm presa devera apref^entar 01,
amcstrq na emoalagerri originai oo
produto, devXSamer^tt rdentificada,
correspondente ao produto
Vni regue.
F4é de pcHre medura - Apresentar»
SC congelado conforme a rcâolucá<>
vigenic ou conformo
resPmencUçdes do fabncante.
Isentas de aditivos oj MtHilncias

estraishas ao produio. que scjam
impróprias ao consumo « que

«Itcem suas caraOensocas

nnlurais liisicds. químkas e*
org.ino!éptl<a*|. em {>erçftes;
irH}rvi<fuan e<n ^aco plástico
transparente e dto>ico apropriado
parn coniAtn direto com alinicmoâ/
Itmpo. niü .ii&lace, reststenie, qufr

2 garanta a intejtridade do produto.
Acondicionado em caicas lacradas^
A  emhAUy<»n deverá ronicr
riterramerrle ov rtaüos de

identificaçáo, procedencm raiAo
social, «ntJeftço completo o CNP/
4o fabr<ar:o (ou do produtor, ou
do irrípc^idof. otj do dulríbuirtor),
ruimero de lote, ü va'idade,
quantidade do produto HQuldo.
instruções vobnr j lonscrsrt^io. ^
preparo e o uso do produto, devem
apresentar a if^orcn,i;áo nutriCionaf
erigida peia legtsaçáo vigente:^
valor eocrgétko, caiboidratos^

jprateinas. gorduras lotais, gr)idurai

MA$TFRROf
Sir 2437

COSTA SUl

SIF3204
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.. --.-i.n crfiiinjs TSAN5 fibr-i

• .. r.tíii !■ '.0010. Roe-strc no
r, .;i.r:; (Ij ;ist.!;ulii;rii.'SH/DITO&
■.-i-sífcc, <te ripeçJo 00 Si", bv.-r»

rf. rior-n.iv 'Al v>K-l)nc.<i
■ í* piDOOtu ocwí
.. ■•.(•ol.i: 7.1 i-.inir-a Oe S

a paiti! J» d-ita at «nfega.
i;.'v>'i srt KbrwcilaOs 17-1 f.ifo»
I... f-frif,er.a<Ji7'. .lM<^gu^^fldo
.1 ir o prROiiKi «• maníi-ní»

jtii- iiiir.jíiTc o irariOOfse Dc
... I.5.» roTi .ii nornaí rfa 7.r.iWnci.i

A L-nipiKiü auveri
,l7i.«.ni3i 3: .Tiiosfa r.»

.•nn.i!.iãi;rr» Ofii^n.ll do oioduto.
liviOa-uiitti- olvr.silicfiaa.

'■Rorocili' .I.'' «'ooiiln

."l-il-i!.!..

I i 'li- f-.nga Ap*i".i-.vuit VI
. •-''lili sa.l COnfOlfTC 3 fçsoloçio
."fviu: ou «oiiíoinic
• ■.'i.i.o!i-"id.icC>ís do Ãibncaotc.
f-• t;.» .lai-Ti' p-iioics OákR

O!" Oi- ii:.S)l<i:as .1
/.5i. n puqu(.i-.i qujat.aari"- Oi-
.<■■•010- jparcntí-ecvt; ser onfeguc
■.•■131 <}<■ a'Ji'.f.'OS Ou substáicios
".i ..uRí'. ac o'oai.so. auo sciam
■'ipifvrri.i'. ao t<.ri',ii7iij u ouc

7. *i.Mn vjiis

■u!i!f.;is tf.íitas, qjimkas i-
i:i7>ro:óotic,ss), em pofíft4.'í

üviduars em saco plistico
I-•nsíi.uíiiK' e atóxiso aproiinario
o.:!u coni.ito liifcio coo- ilxi-cntos,
iu-'00. eüo violado, 'evslcnte. <suc
.■■ .-iits j i.-.lc.ind.me do produto A
:'-.haU<em devera contei
ii'eifian>eo!». os da-dos ae

iii catio. procedénci.i fap'Sa
1.1 ..il, endereço cumoieto c CNPJ

.i 1 l-inrir.inle (ou do piodutoi. ..sii
de iip'j(iaaar, ou do oisiitbuidor).
n.inueií de lote. J validado,
j.isrlvf.-ide do produto SqoRD.
-■•.f i:ç6es snhre .1 conservação, o
!.'eíJA-o <> o uso do proculo, davem
■prev 'it-tt.) nfotf .içâo .sutriponal
"s.KoJa Be a leiiisl«c.1o vigente;
...ivii eneigclii», caiboidmias.
.."■■..■euis, Rorcuras tor.sis. Rúrdutas
■..iiufaa.n, gardur.is 7RAMS. tiOf.i
i.*ientir e sod.o. ReRistrc 110

■r...,.ste'0 ;l.i jRtl.-ultetj/SIf./DlPOA

" f ir.-nao de inspeção do SIF oem
como as narinas da vlRiíincia
..a-iiaiia O pisdato devera
apresenliar vslid.nde ininima de 6
meses a caitir da cata de entrega.
flevcM ser transpotado em canos
lecoadot retORtrados assegurando
;i<ie o [iiodute se mantenha
ft.iKel.stio dur.iRU- o ir.insport« De
ator.Io com as normas Ca vrgiiántij
vivtjiii empresa deveuS
.f.!e'e.nta' rll amostra na
embaiasem oriijina; do produto,
devidjmetite identificada.:
ro-respondcnte ao produto
enliefliie.
í rguiç.a c.S:ati'csa .Aprcsent.sr.v>
rnnRehina conlorme .a resoluçSn,
vi^erlU ou conformei
1(7 omenoaçfies do fabricante
i mb.iÍ3Rerrs sacotes 05<g:
■.•<r'!),<|.ejlos -rin sacas dc plastKus a;
«.sriin pequena ouarlidade de
Rradiir.1 aparente deve ser entreguei
sentas du aditivos ou suttstlncsas
t->l'jnnas ao produto, que sejam
mptúpnas ao consumo e que
.illci em suas t.sracteríssiras
naturais (fisK.Js. qut,nicas c
a.qanulépticas). er" MitAcs
m-iviniiais em '.ato pl.SsIico
f.iiisp.nrenie e aiiSiico apropriaito
ii.»r,i «ifit.sto d.retc com .annicntos,
iinuo ndo vioLitla. resisleníe, quei

ganinta .a riegr cadê dc pioduto, A
■■r-íM .utem devera conter
'■«ii-rn.>menle tas «jrios de
dcntifitacào. prcKedéncia tuiàu

cnnerruo completo » CNPÍ
do fcbricante leu co p'ocuior ou
do ii.portado' uu da d striPuiduri.
iiüineiu de lote. a validade,
.niiantidace dc produlo letuido.
r-itruçCes sobre ,1 conservaçJo. o
preparo e o u«: da produto, devem
spieseniar a iis'ft-rn:»clo r.utPeio.n.a'
exigfda pela leRislaçds vigente;
valoi ctiergetico. carboidralos.
prnteesas, gorduras totais. Rordjra.s
s<iturad.is. gurdjias TKANS, libra
alirneniar e sódio Hegrstto no
•nielste-is da agncu lura,*'Slf.''DlPOA
e I ijíiTibo de insiKicdo do ill . ísern
.■t/m.i .»s nn ma-. da vigiü.-scia
■.initarij O ptodjtt» devera

SEARA SlF
430

«$
.1 540,K)

SEARA Slí
430

RS
5rjG0a.00

apresentar validade mínima dc 6
nieses a partir d» data dc entrega.
Devera ser transportados em carros
fecliadns ref.ngeradss .-issegurando
que o produlo se rnanlcnha
congelado durante o transporte. Oe
.acordo com as normas da vigililncía
sanilãria. A empri»a deverá
apresentar Ui amostra na
embalagem original do produto,
devidamente .demlfic.nda,
corrcspondeme ao praduto
entregue.

Qyvjo rnussatcia- peça Inuara, nJo
rnanlpiilada. Cmbaiados a vácuo
deve ser entregue isentas dc
aditivos ou substâncias estranitas
ao pioduto, (|íic sejam imprApnas
ao consumo e que alterem suas
características naturais {físicas,
químicas v organolépiicas),
embalagem transparente e atrfxico
apropriado para contato direto com
alimentos, limpo, náo violado,
resistente, que garanta a
integridade do produlo. A
embalagem devera conter
externamente os dados de
'dcniificaçSo. proccdincia ratáo
social, endeteço completo c CtiRi
do fabricante (ou do produtor, ou
do importador, ou do distribuidorj,
número de íote, a validade.

^ quaniiitade do produto liquido, ^
instruçrics sobre a conscnraçSo. o
preparo e a uso dc prod.ito, devem
apresentar a informação rtUlrlcianat
exigida pela legislaçSo vigente:
valor energético, carboidratos,
sroleínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras TRANS. fibra
alimentar a sódio. Registro no
mlnistrirto da agricuitura/SIF/OÍPOA
e catimbó de InspeçSo do SlF. bem
como as normi-ís da vigilância
sanitária. O produto deverá
apresentar validade rninima de 6
meses a partir da data de entrega.
Deverá ser transportada em carros
fechados refrigc.'ados asscgutando
que o produto se rnanlcnha
temperatura adequada durante o
transporte. De arardo com os
normas da ssgíiáncia sanitária. A
empresa deverá apresent.ir 01

amostra na embalagem original do
produto, devidamente identificada,
correspondente ao produto
tmiregue

Salsicha de frango a granel
Apresentar-se congelada,
embalagem: pacotes 03 kg a Stcg
embalados cm sacos dc plásticos a
vácuo, deve ser entregue isentas dc
aditivos cu substâncias estranhas
ao praduto. que sejam impróprias
ao consumo c que alterem suas
características naturais Ifisicas,
químicas c organolcpticas). em
porçães índivítiuais em saco
ptáslico iranspaicntc c atóxico
apropriado para contato direto com
alimentas, [impo, náo violado,
resistente. que garanta a
integrtd,id>.' do produlo. A
embalagem d(>vcr.s conter
externamente os dados de
idcniiiicaç.lo, procedência raiáo
Social, endereço completo e CNPl
lio fabricante {ou do orodutot. ou
do importador, ou do distribuidor),
número de lote, a validade,
quantidade do produlo liquido,

88 Instruções sobre a conservaçSo, o
preparo c o uso do oroduto, devem
apresentar a informaçSo nutricional
exigida pela luglslac.\o vigente;
valor energética, carboidratos.
proteínas, gorduras totais, gorduras
saturadas, gorduras TRANS, fibra
alimentar e sodio Registro no
miiiistétla da agr;culiura/S!F/OipOA
e carimbo de insoeçáo do StF. bem
como as normas da vigílincí.i
sanitária. O produK; deverá
apresentar vattdade mínima de 6
meses a partir da data de entrega
deverá ser transportada cm carros
fechadas rcfngcrados assegurando
que o produto se mantentus
temçieratuta adequada durante o
transporte. De acordo com as
normas da vigilância sanitária. A
empresa devera apresentar 01
amostra na embalagem oiiginal do
produto, devidamente Identificada,
correspondente ao produlo
entregue.

89 Peixe em posta congelado - peixe

NATLILAC
SlF 260'

BOtATOOO
: SlF 366'

RS
7 700.00

COSTA si.L RS;7.rir.
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tf.ilía conijelaco

rt rt^ikriuC^ viRonlo Ou

•i-'>ir;v t(•totTn:n<!.1^5e^ í!0

i.u.-nuiiU' iu-n!js <1e ídliuos ou

. ao produto,

j.iii op^oorMi coronsumo i-

11' !■ j|lf»-rn caractortsiicoi
(í ríKtkj\ e*
. l'l|. 3Cft5cj

—11 *w<> alaiiPfO

•- ti..7.'rBtirí -■ ip,-fiof!aSci
1.1' 1 «"Oiü <ri'r olimontov
I -ip;:. nan vicilaijc. rf,i^'crtc, quo
iJiMig j ifitORfidíOi; oo proeuto.
•1.„i'PikK>nadu eTi caitaa lairadaa,
i 0T&âl3(jerti <3<-*f'3 conter
i'ifí-rn,incoií' o^ oados de

p-ocodèrcui rorâo
so^igl. iinoeruco ciauip^to e CNPJ
no 'nOfcartr tou co protlu'af. ou
ro 'O'oorl3iio* oj do dTSlooutdnrJ,
ri.r«of.) Jp lote, g ujlid.vf»,
ti.jntididc- do prodkito l>qu>do.
iir,UJtílcv SD!)''t' a cotiiPfvaciio, o
tiíi-c.irj <• o mo [(opioduio. Qevwi

' .'i-Mrj n'üOTi.ic4o rrjf cioral
••■ijii.i pidii rpgitl.iCcio u.Rente

••oitírtno- rartx>CtalQ4,
'• r:-.,-.. ijuidiira* roMiv. BO^dur.iS

|';...1[1.|4 p;:fíiif.i% tPANS.
- ii.i- r íPdl.i "of|',t-o rvrj

I- 'or.trr-p da «Jtlcunura/Slf/OIPOA
I' -jiirrbo de inadvcao do St(. bem
: .Mr-o ,)s normas dn vniiincia
Mr-'.s»ca f; produto drvMá
IP'!'.errar vaiidadr fiunima de 6
inusk'» j p3'Ui da dJia de eiiireBa.

ser 1'arisptirtjoo em catov
toc^uioos reírigeiâtlo'. .issr^uranrto
i;lp' o produlo VI mantenha
- i-t ve riío omaiin: o iranapoite. Oe
j": l;r rcTi as norma-, da vigSftntia
- --fig 0 efsTi;resa deeecâ

■ LI -'.rtar l!l amostra na

••líiliijcm 'ifiglrjl rto prwJuto.
-■•.i.-sn'enle dentitrcada.

• •rr."ioniiaciiie au nroeulo

•m-ri-Sue

i'L7p,. de 'iLta. iiatj'81, sabor
rdn fenpeo-jdí, nío

I a. congriad.i rm rentiaiagcm
ili tk* com dentfpcacJo rtn 1.000
prvoyio. matr:a do fabrcane. prato
i:r validade e capacidade, de
■iru-da com .i res.-aucÃo 11/7R da

cimpa O produto devera ler

ri>p siro ro mrrvaterio da agricultura
r /uii mlnisierin rta saúde Deve ser
otiservano o transporte di» todos os
ii'"ij em veículos tugicrijados,
iMTtis de iiu.ilque- resíduo que
rsponfia Oi p-odutos a
su il.jmrna;.lu f'Siia. química ou
t.ii-lngica o que garantam a sua
remnnmiura Os produtos
:Vi"lj<fos diiverío possuir prajo de
.11 Jade nio inli'lo: a 12 tdoae!
ruses PJii ato ca erirega a ooipa
Ce "lula üeve-ci «.-sta' confeiada
í.isri temperatura ce - l8'C cont
'olc.irKij ale ISíc 'js
eieicRarjoies ueverau esta;
atlequadainente unitormnados A
• e-3'esá cpvctâ apresentar 01

.m-sisTra r a erroalagern origina! do
■'''nduio. devrrl.smr rtf irienrificada.
rr—«•spDr.dcnts .lo produto
eei.iegue

s<>rui de fruta, rattj-aí. sabpr ua;ú,
1 .i:> fermentada, n.ao alcoólica.
• e-prlaoa em ctnbaiageiri de Ikg
lon idenitficjçao ao produto,
njru ati 'apr ca-ite. p-aco de
validade e capacidade, ite atoreo
1 uei a resolução 12.'78 da cnnpa O
ercidjta dovcfj -ci registro no
r-i rta agnculiura e/.ou
eieiislérni da saudc Devo ser
ritiserVadO O Irarrspoite de todos os
iie'n ^ em verculoí higienitados,
i.rnios de qual.nue- resíduo oue
vrpontM 0-. a-oilutos a

. i;i7ijniira;íci fsicj. ouimicu OU
tiij/lcfiCiV e qie* garantam a sua
tvmptfilluo. Os produtos
rji. rtacJiis liirvttiasi iiossuir prato Oe
validade não infe-ior i 12 (doiet
eieses. Nu ato cia ei-iiega a uoipa
Cf truta drvcra esta- congelada
luei, temperatura de - IS^c com
roierincia utr 15Ct os
eerref.urtores deverio estar
.jileUteid.TUenif tiniinrriicados A
finoreso C'ivi.,fj apresentai 01
.iiiimir.i na emualigem origina! do
uriidliln. deyiriur-ieete identilirarta,
■ o-íípofsdentc jo produto
r i'Tri gue

if l o pa de ffjlj. nátijfal. saber ;.800

?.()00

IMPERIAU

fRUTS
RSV17RS

5.170,00

IMAIRIAI

ffltITS
R5S.I7RS

in.w.oo

KG lh1('£flt.\L R5S.17

manga, não fetrpcntjca. não
iicfic.lic.i. congelada em en-bjt.igem
il» Ikg rum ider.tlficaç.lti ao
pmdute, rnart! do lahncaete, praro
de valiitade r capaciriarie. de
acordo com .i ídsslujjc 1?.'7S da
cinoa O o.'oduCr> deveri ler
registro no m<niste.-íO ua agricultura
c/ou rnimstífio da uude Ovst ser

opservutío o transporto dc tudos cs
■Irns em veicuios h gieniciidos.
senios tle qualcuci revduo que
evpsinha ns produtos d
contamnaÇgC) 'isica. puínuca ou
biDiogica o que garantam i cua
Ivrnperdluta Cs uiudulos

olcrlados deverjo possuir prato de
validado nlo inferior a 12 Idote)
meses. No <iln da tmirega a polpa
de truta devera astar congelada
com tomperatuta de - lR«r com
tolerância ate -IS^c os
ent-eg.tda-cs rteverio estar
adeQuadamente unrforrníuados. A
empresa deverá apresentar 01
amostra c-a embalagem ciigiiial do
prodiiio, dc-ruamente lOcnliflcada.
icrrespondciite ao produto
eni-fsup

Polpa de fruta, natural, sobtjr
goiab.i. não fermtmtada. não
alcouka. congelada em embalagem
de Ikg com idenlihcaçSo du
nroduto. mu'ca do f.tbrKanr, praco
dc valiiiade c c.sp.scidade, dc
acordo com a ressliiçio 12/76 da
cinpa. O pro-duto devera ler
reipstro no ministério da sgriuillura
e/pu iTiirivténo da saúde. Oeve ser
OBsatvatIo o transporte de todos os
Itens ern reicuios ngieiiliados,
sento*, do quaicuer rcsí.-tuo que
eifoiilia os produlos b
coiilarnipação hsica. quimic.i ou
Biológica e que garantam a sua
temperatura Os produtos
ofertados deverão possu-r praco de
validade njp iriferlor i 12 Idoce)
meses No ato da eriuega a pofpa
de Iruta rseverã estar congelada
com temperatura de - lg»{ com
toler.incia atf -ISSc os

entrcgido-es deverão estar
adequadamente unifoctrntacos- A
empresa ilcverá apresentar O]

7 755,M

amostra na crnBalagettl Pn^rtal do
piuduto. devrdamence idcncif>c*de.
correspondente ats produro
entregue.

2o'pa de fruta, natural, sabor
abacaai, <>ia fcmvntada. não
aliuolica. congelada em cmbalagidn
de Ikg com idcniificiação do
produto, marca do fabricante, pra/o
de vabdade s uoacidade. cte
act^ite lorn a resoluçãu 12/78 da
cnnpa 0 produto dever» ter
registro nci minittèno ria agricultura
e/Ou minttiéno da saúde Deve ser
observado a Iraiisocrtc dr todos os
itens eir veíisilos higiemados,
isrnlos de qualquer resíduo que
ntpoflbít ns produtos »
contaminação ftsita, química ou
b-ohSgK» e que gararttani a sua
tcrtipi-rututa. t>s produto»
ofertados deverão possuv pr.sro de
validade não intenor A 32 (dcret
rncses. No ato da cnfcga a polpa
de fruta devera estar congelada
cnm temperatura cie • 18»c com
luierinco .lie -is«c os

entcegsdoies deverão estar
ailequadamenle ufidivtnuados. A
empresa devera apresentar 01
amcotra na emB»'af.em origina! do
piodutc. dendamu-nte dentlfxada.
cartc:^>0'ldenle ao produto
entregue.

Pqipa de (rut.t. natural, sabor rafa.
nào fernieutada. nSo afcoolica,
congelada cm embalagem de Ikg
com Identificação rio produto,
marca do fabricane. praro on
vidldadc c capjcidude. de acorpo
com a reçolução 12/78 rta cnnpa. O
produto devera ler registro no
mlmsténo oa agricultura e/ou
miniscerio oa saúde Deve ser
otrservado o transporte de todos os
'tens ern veículos higiemraocrs.
isentos de qualquer resíduo que
ripocina os produtos a
conramuv.ipVi física, rguimíc.v ou
b.uíogKa e que garantam a sua
temperatura. Os produto»
cilerTadoi. deverão possui* praro de
validade não inferior ã 12 (rtoce)
rimes. Nc ato da cnticga a polpa

iMRfRiai

k»U'S
RSS.l'

IMPfRiAI

FRUTS

RS

11 20S.1»
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:• •'.itrf duveij Cbldr congelaci
, i.n •••ír';i<-r.ltuf4 ili- • tiífii

|  os
'  rtt^í>'r.ír) fsld'

,irl.>ci i.KT,im#mo iinifrjrmlrados A

. Tp-i-.j deverá arrewrijr Oi

'ji-rtii n.i ••inoalageT CM^igiaíi Oo
;  diíViüJfTwinlc laeiiiilicaflii,

..rri.y.pOüiJentn .to P'Odmo

'—.troK.ii»,

VALOR TOTAL

[Trcírotcs dotienlâ cqiiolro mil novecentos e noventa c quatro 'caisj

RS

i&i 991,00

Havfu* • P8.0^ üe Maio de 2022

ROSICNt SARINHO SOARES RIBEIRO

GES'OSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜK

GCRENOAÜOn OAARP

ESTADO OA PARAÍBA

PREPEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SALIDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 00032/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através do(a)

.-'iiii riuíta idiljd.ide. de atorclo cam as ambuivões que lhes for.jni tnnleriüas, em

;:c-itcrmicladü com o resultado do PREGAO EICTRÓNICD SRP N' ÜÜ0Í8/2022 - PMBEX
irsiiJd pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o

K!',,iSIKO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
"."PRI-SA fSPTCTALI/ADA NO EORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E

.iORtiTRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

líAvEiM/PB, publica d estralo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo «ue u piazo de

..li d.tce f <íe um ario contado da data da assinatura cia mesma e deste extrato, tenda

-u i eficar.j através da publicação em imprensa oficiai conforme fornecedor, itens,

m.iic.ss e v.iiorcs abaixo relacionados.

EMPRESA: JTS COfVIÉRCIO DE ALIMENTOS EIREUI - EPP. CNPJ 19.S6O.932/00OX-17
ENDEREÇO: RUA MANUEL RIBEIRO FRANCO, 132, CENTRO. ARAÇAGI/ PB, CEP SS.270-

000

VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

{SVECiriCACbES qUANT. UNID.
MARCA/ VALOR VALOR

FABRICANTE UNITAHIO TOTAL

. 1 r' ■< foi.r'^ Cl#' KT.:.»r vírtc 11^
^ . i- Tjíiáwv A i Cx>íi?*r Sa

r  le|.ío

- : >ijé çiA* sfto >7 VaIaam « roUu<TO<TT õa
Wti A íF.yc íl-rvjltci.rir íTTUCí» K

0.1 Rs'

'r.v .1'» V9C 2. ' Si?»*

ri-v, t^raaiagem ye«m
•NiM • '.rM, èic;-Aíicn*3a\ ai*>oküí*% ov
v— R*T ií}f^o Tniv^.TrfTP fVjm A»

.ji lIaaIi ViNfT::< (Je 1.' .1 p^nir aa âau cS^

'.vr-i.' 1lT(0 ''''Oi ó»r liV*©^ fl#
Io» II . ,iiN*ai^.'i,fs f»c:fvas

- F 'Ftj uf vx: t aiôtKa. r^-sicMC c

• { C" wCurt.i frjjc va]Kí»n4>

•  • , k" I. k,* I

<i/ t4<.T fitTT* iO) Oa
..■tj.a- riLO'í-g ■>
S. VF'- . iSãZ^ •5i»e-í'fíA.

" lUíj ,fj#M íi«t RO^ A*
'Tflnriita Rv U a inti" Jò datada

Hj • .MttT. rraijw ivf-iio cíf (•
nx KJ** convsifroj

iito6><a ;«ai,fl|p com 4âQt
íf y'i.tâ3r» mniiiK^ íf l? ã pan"

•*.- diT I <lü:crh«Ra

CG A.ÍCÍt «'.fIS.ÍOODO

k,s\ftccx
HSJSC k%:^2Q.(K

KÍ> «lAflRO/

UNC ^iyWiQO

UNO OLfVO AS t0.90 RS 2 16Q.ÚC

UNO. SAO 8AA2 4.2C RS 3 W ,úâ

ÜKO 3 0C«AAIO RS 4,2^ RS 21.450,00

UM Vjrj tí- riU
iStÃia I.

«•rrcjíaiWTn íiíS^Ua. íKtM-i «im 41X4
^lam 1«' vãJidjA' .v :J mpu*. j iwb*

Jaia

! uoitii iiju Ui&rnn
úiiocc-ít» báwT-iih- ccK-17;. ron aCCjc
^it.TfllKVlItllu rT CWigRUft y**
'.iffFíANL'. <of^ rV-ljr. át fl >
rFW*.f>i >i«ia 4r< < pf-«7iF f.r vUrsàd^
(h' A^ciMy coni » r^ .çjio \h'yi «ia CNK^^A.
••'T4Í0 5* %«ís#l»s3r ^n^r^^r'ri .ie •? « pjfií-
«ia cp:i :K p'^tre|a.

(Otrtyrt ( n»:^, * n
4rrT*iilKrt««lú nSt

^KARlr* ZCf 0*4V, d* 4CRttAC^a)Í S»
dfoCLio. 'abrtcas5o <> prV9 àf
us* .Kotdo cvm A 'incW^ l«/'8 lU IJ
9^JCLllÍ dir*«<A Tn I* Sf) d» ti*
iswK<ac^ í^t.-nâfii j da do tuft ad<C
''Ato M sAíadadC THt-PV }* U «nuuH 4
.larlali nr titf»!».

Cadeia vTTi Cd. tfcunük-voadA <it rrtcaUKe"^
p.;! piRptlpr ? V rl»- f-U'K», CWT» %r**?9
d> pjTJvU) •» *uoç:n iV ha^MTioi ^
iüT>w v*Uraiif<4i> •.ti'*' d vi

^  e dAli
Ot «Wkwrto eitaiv>0ado P'9W
yc va idasA «rki^iodi' 12 * OMt r Oa Ofata
'iCI

iH^oaijurTi c.v iy>c -r«eiio dr V'.V»t
crrbAtAitm tom parj a* «* v<iaijr^
RitfirriO tít 12 T>a^a5 a p*'tf da er.* tf aoJt^A.
n:^fvtr^ «A ANV Vft

<:«ç rfiUrfe, fMb.iiaiw ia)g, ciirr ofaw ca
'jhoCíMÍn - v*irtAd#í <ci^o'r.* rcr.ía^m da
aWSA P'Ajo«r »d «iMtf-FWn:?^; e» Ô5rv-M>v a

toiZif da da^a rio cntfoiV'
Ctfârc^icu CMfUi irx ü« •'tVv a' pwl
Í00«. 3-'ir>«A9iF :ci(r vdc do T/asOAds' <
'DluíAírti* <11 aiiV i-Ã Praío do <i#(«(íArt<
•V FTt: («n 9 rorst»' d j a aM do on?rpjça
>iaco c* c?*tdléTtcU scm 600 K
Aci>«idUÃ'i'*/idri i-m wfii|ijT;t|^r-n .fo
•jNB<arrtr* A' idoncltra^ Cí
PfGdi.tsi. 'JaIa 4t* '«UAnA;)(T o :o «tJíCJúo
do «Cív com j f*' UUf'76
d» Al^SA Prj/'. (Io rMro^ m ^2
T»o»eí A p A tL' c A ca^A de cNro^a
f>yo íio MRAr.9, (««vsrè-çia ftrrno, íwt âíX» s.
AçaMJfTf»** r-i d?
'AbdA'4r"r. u«*T d^d.FS «k* ^VeíTsCJC^ sio
nrodi.Ui 'ÍAÍA do '»í>òt.ícwi o p»à?iF .-oy»M ote,
dv K©TCP CO*»r 4 H-uAuvkO IK-fTtlilfVA ♦<
da ANXkSA. IVajv de r*i*i*69 rn^nTri» de 12
fi iciov 9 SM rUr oa tf. t de «nuef;*.
'arroa ç» /•wíd-xa, oroha ígee*
XRtidk a"«da aii reritMad*''' C^*-44 «Ic
'a&HcAiTtc, iom dai» do íRcnffTcaçia c?
;aa£Un d«U 2' eprA/u iTOvAieade.
do .TCBfdy ua"i .« «•po.í- vío U/'< da CNNBa
>rsru 4c VMüdAdi' Tiiurcí J*» Üt .» wt"-
<la data M etrec^.
'*! rhá ia<ioA. * ba'< d« UnrMM do trgd o :oRo
niee»al í*nbalAjio«^ wm 2» t lOf"

'â<y<^Kaca.T de rvifcj ào
(Sc ca&yaee «tr iH a

<ii QAiA uecrnep

rei,4n tATBXA •. » C). I>>ei< dt
..iTjsCAS •' ii-iv? ^wo-M yjSi *
T»<* rl* C'.Wl ffd* r06 C MaffttÀ, f*í CC*
.*ArA.>TniKA, a verunUa» t*7'roApoeKerta do
larF'ar^•<> <t 'o.*''Mio rLait.pa's nad-j*?». *
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". nnn.^^. /2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SALDE DO
MUNICÍPIO DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos dias do mês de rr\ cvjO do ano de 2022, a Secretaria Municipal de
Saiidc do Muiiicipio de Bayeux. Pessoa Jiiridica de Direito Público, com sede Rua Flá\ io VIaroju. s n -
Cciitro. Baycu\-Ph - 5H3Ü6-39Ü. neste ato representada pela Sr(a). Rosiene Sai-iiiho Soares Ribeiro,
brasileira. RCí; 4.XS3.595. CPF: X85.106.204-X2. residente e domiciliada à Rua Manoel César Alencar, n" 374

- AeroporU) - Bavcu\/PB. CEP: 5K.3()X-070. gercnciadoia da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
(ARP). decorrentê da licitavào na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP 0(H)1X/2U22 - FMS-
PMBEX. cujo objetivo fora à formalização dc REGISTRO DE PREÇOS ('ONSIGNADO EM ATA. P.AR.A
hVHNTUAL CONTRATAÇÃO DH EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENliClOS E HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX PB. processada nos lermos do PROCESSO ADMINISTRATIVO
N- 00045''2ü22 - FMS-PMBEX a qual se constitui em documento vinculativo e obriyacional as parles,
conlbrme o disposto no ari. 15 da Lei n" 8,666/93. segundo as cláusulas e condições seguintes:

LI. A presente estabelece a.s cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUT PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB, cujos quantitativos,
espeeitlcaçòes. preços, e fonieeedorcs foram previamente definidos através do procedimento licitatòrio cm
epígrafe.

tTCLÁÚSUJLA SLGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES

2.1. Integra a presente Ala de Registro de Preços a Secretaria Vlunicipal dc Saúde da Prefeitura Municipal dc
Bayctix. Pe.ssoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua FIávio Maroja. s n - Centro, Bayeux-Ph -
>8306-390. inscrita no CNPJ n" 08.924.581/0004-02. na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR:

2.2. Parágralo único - qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração Pública podei'á
solicitar a utilização da pre.sente ARP. independentemente da participação ou não na licitação cm epígrafe.
obser\ adas a.s exigências contidas no Decreto Municipal n" 030/2019. de 16 dc julho de 2019.

O ORÍjÍÃO GERE.NCI.VDOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obiiga-se a:

3.1. Gerenciar a presente .^RP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos tiisponivcis e a.s especificações dos materiais registrados, ob.scrvada a ordem de classificação
indicada na licitação;

3.2. Con\'ocar os parlicuiarc.s via fax. telefone ou c-mail. para assinatura da .ARP. assinatura do contraio e
retirada da nota de empenho;
3.3. Observar para que. durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições dc habilitação
c qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação dc novas certidões ou documentos \'encídos;

.3.4. Cmndiizir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dc preços registrados, para llns dc
adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;
3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os lieilantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro dc Preços;
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3.6. Consultar os Ibrncccdorcs registrados (observada a ordem dc classiílcação) quanto ao interesso em
rornccimento do (s) material (ais) a üuti"o (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (ni) a
intenção dc utilizar a presente ARP;
3.7. Comunicar aos gestores dos órgãos pailicipanles possíveis alterações ocomdas na presente ARP;
3.x. Coordenar a qualificação minima dos respectivos gestores dos órgãos paiticipantes:
3.9. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

^..CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRtíÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO
PARTICIPANTE A POSTEKÍORI;

O ÓRGÃO PAR I ICiPANTK e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POS l ERIORI. através de gestor próprio
indicado, obrigain-se a:

■4.1. Tomar conhecimento da presente ARP. inclusive as respectivas alterações, para iins de utili/ação de
forma correta da mesma;
-1.2. Consultar, previamente, o ORGÀO GERENCIADOR objetivando a obtenção das informações
neccssária.s à aquisição preicndida;
-4.3. Verilicar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais dcsvanlagen.s verificadas;
4.4. Encaminhar ao ÓRGÃO GERENCIADOR a respectiva nota de empenho;
4.5. Enviar, no prazo máximo dc 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação oloiivamento
realizada;

4.6. .Acompanhar c fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente
ARP. informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemcnro do particular.

O FORNECEDOR obiitia-.sc a;

5.1. A.>isinai- a ARP, a.ssinar o contrato no pra/o máximo dc 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, e
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber;
5. 2. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro
ói"gào da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente
ARP;
5.3. Entregar o (s) marcrial (ais) solicitado (s) nos prazos estabelecidos no edital:
5.4. Fornecer o (s) material (ais) conlbimc especificações, marcas, c prcço.s registrado.s na presente ARP;
5.5. Entregai o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereço do órgão participante Prévio ou
pailicipante a Posterior! da presente ARP:
5.6. Providenciar a imediata correção de dc^lciência.^, falhas ou irregularidades consialax.las pelo ÓRGÃO
GHRHNCI.ADOR referente às condições rirmacla.s na presente ARP:
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação dc habilitação
e qualificação cujas validados cnconlrem-sc vencidas;
5.8. Prover condições que possibilitem o atendimento das condições llrmadas a partir da data da a.sslnalura da
presente .ARP;
5.9. Ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante ís) e ou a terceiros.
piDvocados por iiiencicncia ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;
5.10. Pagar. pontualmente, o (s) fornecedor (es) e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao (s) material
(ais) entregue (s), com base na presente ARP, exonerando a Administração Pública de responsabilidade
solidária ou subsidiária por tal pagamento;
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5.1 1. Apivseniar. quando da assinatura deste instrunienlo, planilha de íbnnação de preços atualizada
lendo a distribuição proporcional dos valores finais oteitados na sessão de licitação, após os lances, se Ibtcon

o caso;

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano. a contar da data da sua assinatura, vigorando
até o dia Jpore. de ro r jm de 2023.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (es) e as especificações do (s) material (ais) registrados nesta
Ala enconlram-se indicados nos quadro.s abaixo, observando-se a ordem de classitlcaçào obtida no ceriaine
licitalório.

7.2. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais
ônus que. porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: JTS COMÉRCIO.DE ALIMENTOS EtRELLt-EPP, CNPJ 19.56Ü.932/Ü0Ü1-17
ENDEREÇO: R. MANUEL RIBEIRO FRANCO, 132, CENTRO, ARAÇAGI/ PB, CEP 58.270-000,
EM.ML: JTSALlMENTOSf^MOTMAIL.COM FONÉ': (83) 99865-0260
RESPON.SÁVEL: JOÃO TARGINO DA SILVA, RG 1.848.836. CPF 029.809.4.34-79

lAçúcar. tipo cristal, composição origem
^  \cgetal. sacarose de cana dc açúcar branco

jpacoic Ikg. Prazo de \'alidade minimo 06
Imescs a contar da data de entrega.

lAlecrim desidratado. embalagem com 6g.
iclemilicada com selo dc Validade e

irotuiagcm da ANVISA. Prazo de validade
mínimo de 03 mc.scs a partir da data de
cnircga.

tArroz branco polido tipo 2, não deve
apicseniar mofo. subsiãncias nocivas,
bmbalitgcm devem e.sira intacta,
acondicionadas em pacotes de Ikg, em
polieiilcno. transparente, atóxico. Prazo de
Aalidadc .Mínimo de 12 meses a partir da
jdala dc entrega.
íAvcia Hoco finos, isenta de mofo, livre de
iparasitas c substâncias noci\as,
acundicionada em embalagens dc 500 g,
inióxica. resistente c hermeticamenie vedada.

,Pra/o dc validade minimo dc 12 meses a

'partir da data dc entrega.
,.A./eilc de oliva extra virgem 500 ml. Prazo
de validade mínimo dc
12 meses a partir da data de entrega.

Batata palha embalagem dc 80g. Prazo de
Ixalidacie mínimo dc 12 meses a partir da
;data dc entrega.

■Biscoito eream craque integral, isento de| 5.000

2.500

4.000

UNO

UND.

UND.

UND.

VufT" '^■■■vvKtR ' \ MOR
IMIARIO nu AL

ALEGRE I R$3.80 R$ 15.20().()()

SAO
MARCOS

R$ 3.80 RS 1.520.00

KIARROZ I R.$3.S2 RS 9.550.00

DULAR R$.3.19 'RS .3.190.00

OLIVO R$ 10,90 RS 2.180,00

S.AOBRAZ ! R$4.20 RS .3.780.00

UND. ■ 3DEMAI0 i R$4.29 ,R$21.45U.ÜÜ
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mofo c subsiâncias nocivas, com

consisiC-ncia crocanlc. embalagem plástica,
atóxica. pacote com 40(lg. Pia7.o de validade
minimo de 12 meses a partir da data de
entrega. i

Biscoito doce. tipo Maria, isento de mofo eí
substâncias nocivas, com consistência
crocante. embalagem plástica, atóxica,
pacote com 4üOg. Prazo de validade minimo
tle 12 meses a pailir da data de entrega. j
Biscoito tipo rosquinha. diversos sabores
tcliocolatc. baunilha e coco), pacote com

4(t0 g. Acondicionado em embalagem
originai do fabricante, com dados de
identiilcaçào do produto, data de fabricação
c prazo de \al idade, de acordo com aj
resolução 12 78 da CNNPA. Prazo de
\alidade minimo de 12 meses a partir da
data de entrega. .

Café torrado c moido, a vácuo, com 250 g.

.^condicionado em embalagem original do
fabricante, com dados de identificação do

produto, data de fabricação e prazo de
\alidade. de acordo cotn a resolução 12/78
da C.NNPA. O produto deverá ter o selo de
purc/a da associação brasileira da indíislriai
do café - ABIC. Prazo de validade minimo

de 12 meses a partir da data de entrega.

Canela etn pó, acondicionada etnl
cmbalagetn de polipropilcno original de>
iVtbnca. com 2()g, isento de parasitas e
fungos, livres de fragmentos c corjiosi
estranhos, com especificação dos,
ingicdienies. informações do fabricante ej
data de vencimento estampado na|
embalagem. Prazo de \ alidadc mínimo de 12'
meses a partir da data dc cnlregtv

(. atelnip embalagem com peso médio de
5(K)g. embalagem com prazo dc fabricação ej
validade mínimo dc 12 meses a partir daj
data dc entrega, conforme rotulagem dai
.ANXIS.A. _ I
Coco ralado, embalagem de lOOg, comj
inti/o de fabricação e validade conformej
i(>tulagcm da ANVIS.A.. Prazo de \alidadc
miniiiK» tle 06 meses a contar da data de

entrega. ^

Colori fico baixo teor de sódio inferior

I  lOmg. pct lOOg. identificado com selo de
validade e rotulagem da ANVISA. Prazo dc
validade minimo de 06 meses a contar da

data dc entrega. |
Doce de goiaba, consistência firme, com 600
g. .Xcondicionado em embalagem original
do fabricante, com dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo de

4.000 UND. .1 DE MAIO R$.^.29 R$ 1.^^ 160.00

1.500 UXD. VITAMASSA R$3.90 RS 5.850.00

4.000 UND. NORDESTINO R$ 6.48 RS 25.020.00

200 UND. KIVITA R$ 2.90 RS 580.00

150

90

3.500

1.000

UND.

UND.

UND.

TAMBAU R$ 4,80 RS 720.00

SÓ COCO R R$2,90 RS 261.00

UND.

SAO

MARCOS

JULIETA

R$ 0.80 RS 2.800.00

R$ 4.90 RS 4.900.00
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\ ai idade, de acordo com a rcsolução|
nomialiva n" 09/78 da ANVISA. Pra/o de'
\alidade mininio dc 12 meses a partir da
data de entrega. ^
Doce de banana, consistência fimie. com

hOO g. Acondicionado cm embalagem
original do fabricante, com dados dc
idcntificai;ào do produto, data de fabricavrto
c pra/o dc \alidadc. dc acordo com a
resolução normativa n" 09/78 da .ANVISA.
Pra/o dc validade mínimo de 12 mcse.s a

partir da data dc entrega. ^
Farinha dc mandioca, embalagem com I kg
acondicionada cm embalagem original do
fabricante, com dados de identificação doj
produto, data de fabricação e prazo dc|
\ alidadc. dc acordo cotn a resolução 12/78
da ( NNPA. Prazo dc validade minimo de 06

meses a partir da data de entrega.

Farinha láctea, a base de farinha dc trigo c

leite integral. Embalagem com 230 g. com
identificação do produto, marca doj
fabricante. Prazo de \alidade tninimo de 06

meses a partir da data de entrega.

Feijão carioca tipo 01. livre de sujidades,
parasitas e larvas, constituído no minitnoj
90% a 98% de grãos inteiros e íntegros, na
cor característica. a variedade

ci>rrcspondentc de tamanho e formatos
naturais maduros, limpos e secos. Prazo dei
validade mínimo dc 06 meses a partir da
data dc entrega. ;
Feijão macassar, l" qualidade, livre semi
sujeiras, larvas e detritos, constituido noi
minimo dc 90"o a 98% de grãos inteiros c'
íntegros, na cor característica c varicdadcl
coiTcsptmdeiUc. dc tamanho c formatos
naturai- maduros, limpos e secos. Pra/o dc
\aiidadc mínimo dc 06 meses a partir daj
Jata Je entrega. ^ j
I eijáo preto, tipo I, com 1 kg.i
.Acondicionado em embalagem dej
polipropileno tran.spareiue, original do,
fabricante, com dados dc identificação do|
produto, data de fabricação e prazo dc
validade. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura c/ou ministério da
saiide. Prazo de validade mínimo de 06

meses a iiartir da data de entrega. |

Fubá dc milho pré-co/ido. embalagem com
5()0g acondicionado cm embalagem original.

1 cit condensado, embalagem dc 395g.

1.000 UND. JULIETA R$ 4,90 RS 4.900.00

.500 KG FEIRA NOVA R$3.99 RS 5.985.00

1.500 KG NUTRYDAY R$ 4.80 RS 7.200.00

2.500 KG
SAFRA DE

OURO

R$ 6.90
RS 17.250.0(1

3.000 KG
SAFRA DF

OURO
R$ 6.90 RS 20.700.t)0

2.000 KG

6.000

44 Pra/o de validade minimo dc 12 meses a i.OOO

partir da data de entrega.

46 Leite em pó integral, embalagem de 200g.! 8.000

UXD.

U\D.

UXD.

SAFRA DE

OURO

SÃO BRAZ

R$6,90 R$ 13.800.00

ITALAC

FGUINHÕ

R$ 1.69 R$ 10.140.00

R$3.99 RS 3.990.00

R$ 5.80 RS 46.400.00
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4S

5'^

65

6N

idciuitlcada com selo dc validade e
rotulagem da AKVISA. Prazo de validade
mínimo de 12 meses a partir da data de
entrega. _ ,

Macarrão fino tipo espaguete, pcl com SOOg.j
Prazo dc validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega. J
Maigarina vegetal com sal, contendo 250 g,
com 60".> de lipidios. .Acondicionada em
embalagem original do fabricante, conij
dndo.s dc identificação do produto, marca do
iabncanlc. data dc fabricação e prazo de
validade, de acordo com a resolução 12/78
da CNNPA. Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega. ^

Mel de abelha puro. embalagem de 250g,|
identificado com selo de validade e

rotulagem da ANNMSA. Prazo de validade
mínimo de 12 meses a partir da data de
entrega.

Milho verde em conserva 200g. Prazo de
validade mínimo de 12 meses a partir da
data dc entrega.

.Mistura a base de amido para preparo de
mingau. tradicional. com 200 g.
.Acondicionada em embalagem original do,
fiibricante. com dados dc identificação do|
produto, data de fabricação e prazo dc
validade minimo de 12 meses a partir da
data dc entrega. _ |

.Milho para Mungunzá 500 g.

.\condicionado em embalagem original.

Rapadura embalagem de 60í)g. identificada'
com seK) dc validade e rotulagem daj
.AN\'ISA. Prazo de validade mínimo 12j
meses a contar a partir da data de entrega^

Suco concentrado sabor caju, etnbalagem de
500 ml. Prazo de validade minimo 12 mcsesj
a contar a partir da data de entrega.
\'inagre de álcool, com 500 ml.
.Acondicionado cm embalagem original do
fabricante, com Caldo dc carne, primeira
ciualidade. contendo 24 tabletes dc 19j
g.dtidos de identificação do produto, data dc!
fabricação e prazo de validade. O produto
deverá ler registro no ministério da
agricultura e ou ministério da saúde. Prazoj
de validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.
Caldo dc carne, primeira qualidade,
contendo 24 tabletes de 19 g.
Sal iodado, refinado, com 1 kg. embalagem
Caniiqitinha de milho diei enriquecida com
ferro e ácido lülico embalagem de 200g .
.Mistura para Mingau Sabores tradicional.

2.000 UND. ALIANÇA R$ 2.80 RS 5.61)0.00

1.000 UND. i PURO SABOR R$ 2.99 RS 5.980.00

250 UND.

3.000 UND.

paraíba

MLL

BONARE

R$ 20.00 RS 5.000.00

1.800

.200

A—

600

3.000

UND.

UND.

UND.

UND.

NU I RY DAY

R$ 2.99 RS 8.970.00

R$3.99 RS 7.182.00

RPIDPOURO R$2.90 RS 3.480,00

DA ROÇA

DA PRUTA

R$6.90 RS 4.140.00

R$3.49 R$ l().470,U0

Í.OOO UND.
SÃO

MARCOS
R$1.39 RS 2.780.00
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aveia cereais c mel Infomiaçõcs do produto
Ingredientes; Amido de milho, açiiear.
vitaminas (A e O, sais minerais (cálcio,
fósforo e feiTo). aromatizante. corantej
carmim. F.mbalagem 200g, não contém
silútcn.

7(1

Caldo de carne, primeira qualidade.
contendo 24 tabletes de 19 g. I
Sal iodado, refinado, com l kg^fónbalagem
Polpa de fruta, natural, sabor morango, não
fermentada, não alcoólica, congelada cm
embalagem de Ikg com identificação do.
pioduto. marca do fabricante, prazo de
\alidade e capacidade, de acordo com a|
resolução 12/78 da cnnpa. Ü produto deverá
ter registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. Deve ser observado o
transpoite de todos os itens em veiculos
higienizados. isentos de qualciuer resíduo
que exponha os produtos à contatninação
física, química ou biológica e que garantatii
a sua temperatura. Os produtos oléilados!
(.leverão possuir prazo de validatle não
inferior á 12 (doze) meses. No ato da entregai
a pidpa de fruta deverá estar congelada com
temperatura de - 18"c com tolerância até -

1 .■S"c os entregadores deverão estar
adequadamente uniformizados. A empresa!
deverá apresentar 01 amostra na cmbalagenv
origina! do produto, devidamentcj
identiítcada. correspondente ao produtoi
entregue. i
Polpa de fruta, natural, sabor ameixa, não!
térinentada. não alcoólica, congelada em
embalagem de Ikg com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade, de acordo com a
resíduçào 12/78 da cnnpa. O produto deverá
ter registro no ministérivi da agricultura e/ou
ministério da saiide. Deve ser ob.servado oj
iriinsportc de todos os itens em veículoSi
higieni/ados. isentos de qualquer resíduoj
que exponha os produtos à contaminação
fi sica. química ou biológica c que garantam
a sua temperatura. Os produtos ofetlados
deverão possuir prazo de validade não
iniérior á 12 (doze) meses. No ato da entrega
a polpa de fruta deverá estar congelada com
temperatura de - 18"c com tolerância até -
1.5"c os entregadores dev erào estar
adequadamente uniformizados. A empresa
deverá apresentar 01 amostra na embalagem
origina! do produto, devidamente
identificada, correspondente ao produto

i50

450

UXD.

UND.

ARISCO

VF.NEZA

R$11.49 RSI .72.\.>()

R$().()0 RS 27t).()()

9()() KG IDEAL R$10.00 RS9.()()().00

600 KG IDEAL R$10.00 RS 6.000.00
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Polpa dc iVuia. natural, .sabor a\a, não:
Icrincntada. não alcoólica, congelada cm
embalagem dc Ikg com idcnliíícaçào do
produto, marca do íabricanlc. prazo dc!
\alidadc c capacidade, dc acordo com a;
resolução 12/78 da cimpa. O produto deverá'
ter registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da suíido. Deve ser observado o

transpune dc todos os itens em veículos
higicni/ados. isentos dc qualquer resíduo
que exponha os produtos à contaminação

98 jtlsica. química ou biológica e que güranlam|
;a sua temperatura. 0.s produtos ofertados:
deverão possuir prazo dc validade não
interior á 12 (doze) mese.s, \o ato da entrega
:i polpa de fruta deverá estar congelada com;
[cmperatura de - i8"c com tolerância até -j
15"c os entregadores deverão estarj
adequadamente utiiformizados, A empresai
deverá apresentar 01 aino.sira na embalagem!
origina! do produto. devidamente
identificada, comespondcnic ao produto
entregue.

•Alho; deverá ser procedente de espécimesi
vegetais gcmiinos e sãos. ser dc eolhcital
recente, ser suficientemente desciivolvido,|
com o lanianho. aroma, sabor e cor própriosl

100 da espécie, estar livre de enfermidades.'
insetos e sujidades. não estar daiiificatio por,
qualquei lesão de origem física ou mecânica
que afete a sua aparência. De acordo com ai
iresüitição 12/78 da CNNPA
Abacate: dc ótima qualidade, sem defeitos
sãos e frescos, ter atingido o grau dc
iinaiuraçào. tamanho, aroma e cor da espécie
jc variedade, estar livre dc enfermidade,

101 linselos e suiidaJe.s, nào estar danificado por
ãcsões fi.siea ou mecânica que afete a sua
aparência. Sem defeitos como rachaduras,
perfurações c cortes na sua superfieie. De
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA ,

.\baca\i: deverá aprc.seniar lamanho médio,
estar sãos e frescos, ter atingido o grau
má.ximo iio tamanho, aroma e cor da espécie
e variedade. Nào deverá apresentar odor
desagradável, podridõc.s, queimaduras de

102 :soL manchas anonnais, balidas, rachaduras.

'exsudaçòe.s e ataque dc insetos, sendo que as
folhas da coroa devem estar verdes ej
erguidas. Sem defeitos corno rachaduras.!
perfurações c cortes na sua superllcic de
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA

Alface - crespa; constituída de folhas dc
10.> ótima qualidade, sem defeitos, com folhas|

iverdes sem traços de descoloraçào!

IDEAL R$10.00 RS 6.000.00

CEASA

CRASA

R$ 7.00 ^ RS 2.800.00

j

R$4.yo RS.ua.^íü.oü

CEASA R$ 2.90 RS 7.250.00

CEASA R$ 4.20 RS 6.300.00
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uirgcsccnlc. intactas. firmes e bem
descnvu! vidas. Deverão apresentar

coloração e tamaniios uniformes c tipicos da
\ ariedade. Não serão permitidos defeitos nas}
v erduras ciue afetem a sua coloração e a sua
aparência, estar livre de enlemiidades c
insetos, não estar danificada por qualquer
lesão de origem lisica ou mecânica que afete
a  aparência. O produto deverá estar
acondicionadü em embalagem plástica,
flexivel. atoxica. resistente, transparentes}
para cada maço. De acordo com a resolução
12/7bda CXXPA

tOh

Ovos. bandeja com .iO unds de qualidade,
sem defeitos. suficientemente

desenvolvidos, apresentando cor branca,
com formação e tamanho grande, uniforme.
Dcveiãü ser frescos, apresentar casca limpa
o  intacta, isenta de umidade externa

anormal, mofo ou cheiro desagradável.
Dev erão constar de fonna clara e indelével

as seguintes informações: identificação do
fabricante c marca: nome c endereço do

fabricante: carimbo/ número do SIF ou SISP

e validade. j
LJatata doce. qualidade na casca sem lesões
de origem física ou mecânica, não}
apresentarein rachaduras ou cortes na casca,
livre de enfermidade.s. isenta de partes
piitridas. Com tamanho uniforme, devendo}
ser graúdas. F.mbalagem: em sacos plásticos'
resistentes, conforme quantidade solicitada.
De acordo com a re.so[iição 12 78 da
CWPA. '
Bclerraba: deverá ser procedente de]
espécimes vegetais genuínos e sãos, serj
frescos, ter atingido o grau má.ximo no
tamanho, aroma c cor da espécie e
variedade, estar livre de enfermidades,

KIN insetos e sujidades, não estar danificado por
tlualqucr lesão de origem fisica ou mecânica
que afete a sua aparência. Sem defeitos
como rachaduras. perfurações e cortes na'
sua superfície. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA

( ara; produto de boa qualidade e sem
defeitos grosseiros, como rachaduras,
perf\jraç<ãcs e cortes. Com aspecto, aroma c

idõ sabor tipicos do produto. Livres de umidade
externa, com casca que solte facilmente,
polpa branca de aspecto fresco. De acordo
com a re.solução 12 78 da CNNPA

Cebülinha: constituída de cheiro verde de

1 1 I ótima qualidade, sem defeitos, com folhas
v erdes sem traços de desço lot ação
turgesccntc. mtacias. firmes e bem}

2.500 UND. SONOVO R$ 14.90 R$ 37.250.00

2.500 KG CFASA R$ .3.50 RS 8.750.00

.300 KG CEASA R$4.90 RS 6.370,00

2.400 KG CII AS A R$ 3.30 RS 7.920.00

800 KG CEASA R$3.99 RS 3.192.00
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desenvolvidas. Deverão apresentar

coloração e tamanhos uniformes e típicos da
\ariedade. Não serão permitidos defeitos nas
wrdiiras que afetem a sua formação e a sua
aparência, estar livre de enfermidades e|
insetos, não estar danificada por qualquer
lesão de origem lisica ou mecânica que afete
a aparência. De acordo com a resolução
12/7KdaCNNPA _ ^

Cenoura; de\erá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau má.ximo noj
tamanho, aroma e cor da espécie e
variedade, estar livre de enfemiidades,

12 insetos e sujidades. não estar danificado por} 2.700 i KG i CEASA
qualquer lesão de origem física ou mecânicaj j
que afete a sua aparência. Sem defeitos
como rachaduras. perfurações e cortes naj
sua superfície. De acordo com a resolução j
12 7NdaCNNPA. ^ ^

Goma (fécula de mandioca) em pacotes de 1
I o kg. com data de fabricação c validade, sem 300 KG CF. AS A

sujidades.

Laranja pèra: deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau mã.ximo no;
tamanho, aroma e cor da espécie e
\ariedade. apresentar grau máximo dej
maturação tal que lhes permita suportar a

,  j , manipulação, transporte e conservação em.
'  ' condições adequadas para o consumo, estar:

li\rc de enfermidades, insetos e sujidadcs.j
não estar danificado por qualquer lesão de:
origctn física ou mecânica que afete a sua
aparência. Sctn defeitos cotno rachaduras.!
perfuiaçòcs e cortes na sua superficie. De,
acordo com a re.solução 12/78 da CNNPA

Macaxcira natural: deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos c sãos, ser
frescos, ter atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e

I I \ aricdade. estar li\ re de enfennidadcs,
insetos c sujidades. não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânicaj } }
que afete a sua aparência como rachaduras,'
perfurações e coties na sua superfície. De
acordo cotn a resolução 12/7S da GNNPA . , ;

.VIamào fortnosa de pritneira: deverá ser
procedente de espécimes vegetais genuinos e
sãos. ser frescos, ter atingido o grau máximo .
no tatnanho. aroma e cor da espécie e

122 Miriedade. apresentar grau máximo de 700 | KG CFASA
maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação, transpotte e conservação em
condições adequadas para o cotisumo. estar
li\re de enfermidades, insetos c sujidades.

5.000 UND CEASA

2.300 KG CEASA

R$ 5.40 R$ 14.580.00

R$5.40 RS 1.620.00

R$1.49 R$22.-C^0.00

R$ 2,90 RS 6.670.00

R$3.30 RS 2.310.00
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não csiar danificado por qualquer lesão de
orieeni física ou mecânica que afeie a sua
apaiència e a polpa. Sem defeitos como
rachaduras. perfurações e cortes na sua
superfície. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA ^
Melancia: deverá ser procedente de
espécimes \egetais genuínos e sãos. ser
frescos, ter atingido o grau má.\imo no
tamanho, aroma e cor da espécie c
\ariedade. apresentar grau máximo de
maturação tal que lhes permita suportar a
manipulação, transporte e conservação cm
condições adequadas para o consumo, estar
li\rc de enfertuidades. insetos c sujidadcs,}
não estar danificado por qualquer lesão dei
oiigem tísica ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Sem defeitos comoí
rachaduras. perfurações e cortes na sua
superticie. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA ;
.Melão japonês: deverá ser procedente de
esi)ccimes \egetais genuínos e sãos. ser
frescos, ler atingido o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e
\aricdadc. apresentar grau mà.ximo de
maturação tal que lhes permita suportar a'
manipulação, transporte e conscr\ação em
contiiçòcs adequadas para o consumo, estar
li\re dc enfermidades, insetos e sujidades,j
não estar danificado por qualquer lesão de'
origem tísica ou mecânica que afete a sua
aparência e a polpa. Sem defeitos comoj
rachaduras. perfurações e cortes na siia|
superllcie. De acordo com a resolução 12/78Í
daCWPA.

.^.500 KG CEASA R.1; 1.90 RS 6.650.01)

2.400 KG CEASA R$ .7.30 RS 7.920.00

—4

Repolho branco:: constituída dc repolho de
ótima qualidade, sem defeitos, com folhas
\erdes sem traços de descoloraçãoj
iiirgescente. intactas, flnues e beml
desenvolvidas. f)everào apresentar!
coloração e tamanhos uniformes e típicos da

13" variedade. Não serão permitidos defeitos nas' 900
v erduras que afetem a sua formação e a suai
aparência, estar livre de enfermidades cj
insetos, não estar danificada por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete
a aparência. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA ;

Tomate "in natura'" médio: deverá ser

piocedente de espécimes vegetais genuínos e
sãos. ser Irescos. ter atingido o grau máximoj

128 no tamanho, aroma e cor da espécie e| 3.000
variedade, estar livre de enfermidades,

insetos e sujidadcs. não estar danificado por
qualquer lesão dc origem tísica ou mecânica

KG CEASA R$4.25 RS 3.825.00

KCi CEASA R$4.90 R$14.700.00
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que afete a sua aparência. Sem defeitos'
como racliaduras. perfurações c cortes na;
.sua superfície. De acordo com a rcsoliiçãoj
12/7S da CXNTA . ^
Acclga \ erdura in narura .Acclga comum ter,
as folhas nova dc cor verde claro e talo vcrdcj
esbrunquiçado consistência firme as folhasl
intenta desem esta viçosas sem manchas c,
marcas de insetos com no minimo 1.2 kg aj
.unidade [_
Ameixa bruta in naiura, fresca com thitos;
,em cheios, lusirosos c com a polpa que ceda
ligeiramente a pressão delicada dos dedos a
^coloração pode mudar dependendo da!
variedade, do amarelo esverdeado ao roxo.

,sem sinais de cascas amolecidas, machucada

!0U dcscolorida. com no minimo 70 g a
iunidadc.
Manga Rosa fmta in natura .manga Rosa,
possui tamanho médio e uma cor amarela
;com suave coloração rosa quando madura
'deve esta macia quando apertada com dedos
tnas sem que a casca se rompa pela pressão
não de\e apresentar batida .rachaduras ou
esta melada.

U\'a Itália, fhita in natura, uva, Itália, comj
■cachos bem cheios, bagos firmes e lisos, de'
cor \'erde. não deve .se desprender com!
jfacilidadc do cacho. Recusar Ifulos comj
coloração marrom. [

CEASA R$5.97 1RS14.32K.OO

CEASA R$1.90 RS 3.420,00

CEASA R$1.90 i RS 1.52Ü.Ü0

CEASA

VALOR TOTAL:

R$ 7,00 ^ RS 4.900,00

:  RS
i  5Ü6.076,.50

(Quinhentos e seis mil e seienla c seis reais e cinqüenta centavos)

7.3. Ü valor total da presente Ata de Registro de Preços é de RS 506.076,50 (Quinhentos e seis mil e setenta
€ sei.s reais e cinqüenta centavos).

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades efetivar as contratações decoiTciUcs desta Ala de Registro de Preços através da assinatura de um
instrumento contratual, após a plena vigência c eficácia do mesmo, c mediante a emissão dc empenho, que
será entregue ao fornecedor contratado para o fomccimenio. obedecidas as normas contidas no instrumento
convocatório.
5.2. O empenho é o documento competente para firmar o compromisso de fornccimeiico com o fornecedor.

9.1. A existência desta Ata dc Registro dc Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhc facultada a realização de
procedimento cspccínco para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em
caso de iuualdade de condições, a preferência.
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lU.I. Os preços, os quaniiialivos, o(s) lomccedor (es) e as cspcciUcações resumida (s) do objcio. coiuo
Uiinbém as possíveis alterações cia presente ARP. serão publicadas em imprensa oficial, na Ibrma de extrato,
em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n". 8.666/93.

11.1. A .Ara dc Registro dc Preços poderá sofrer altci'açòcs. obedecidas ás disposições contidas no art. 65. da
Lei 8.066/^3;

11.1.1. Parágrafo único - a qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução ocorrida no mercado, ou de falo novo que eleve o seu custo, cabendo ao ÓRGÃO
GHRHNCl.ADOR promover as necessárias negociações Junto aos Ibmecedoies para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

]I2. CUÁÜSULA DÉCIMA SECUNDA -
Í?ORNECEDOR

CANCELAMENTO DO REGISIRO DO

O FORNECEDOR terá seu resjistro cancelado nos scuuintes casos:

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir íielmcntc as obrigações legais;
12.1.2. incidir cm qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Piiblico, que não possa ser recuperado:
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no iiiluito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. [•'icar evidenciada a incapacidade dc cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada cm relatório da fiscalização:

12.1.6. Quando o FORNl-iCHDOR RHGlSTlCADO/DETliNlüR DA ATA. mediante comunicação por
cscriio. comprovar esiar impossibilitado dc cumprir as exigências do compromisso do íbrnccimenlo;
12.1.7. Por decurso dc prazo de vigência;
12.1.8. \ào restarem fornecedores registrados;
12.1.9. Kào cumprir as obrigações eonslanles da Ala dc Registro dc Preços;
12.LIO. Não realizar o fornecimento no prazo csiabciccido e a Administração não aceitar sua justillcali\a:
12.1.11. Hm qualquer da.s hipóteses de incxccução total ou parcial da Ata decorrente dc Registro de Preços;
12.1.12. Os preços registrados se apresentarem .superiores aos praticados no mercado c o FORNECEDOR
REGISTRADO rccusar-sc a abaixá-los. após solicitação expressa da Secretaria;
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública:
12.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos caso.s previstos neste Cláusula, será feita
por coiTcspondcncia com aviso dc recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do
Registro de Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alínea "if desta cláusula deverá ser formulada com anicccdcncia mínima
dc 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. caso não
aceitas as razòc.s do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitanle. nos lermos da Lei n' 8.666/93.
12.1.16. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a

icomunicaçào será feita por publicação cm Imprensa Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado
após 01 (um) dia da publicação.
12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso forruito
011 de força maior, devidamente comprtívado.
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RSTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Lin casos de incxccuçao parcial ou lotai das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa e
o contraditório, lícará o particular siijcilo às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seti(s) ato(s) cnsejar(em):
13.1. Advertência;

13.2. Multa dc 1()"(. (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de inexcctiçào total da
obrigação assumida;
13.3. Multa de ().5"/i> (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo dc 10" d (dez
pi>r cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, injustiíicadamente. ou por motivo
mio aceito pela SECRETARIA .MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAYEUX, deixar de atender totalmente à solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea "g" e "h".
do presente instrumento contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Ib-efeitura
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a .Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTR.\TADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela
(. ONTR.ATANTH ou ainda, quando for o caso. cobrados Judicialmente.

14. Cl ÃrSl'lAl)|

14.1. A presente Ala dc Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
cspcciJlcados. cujos teores são conhecidos c acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO AD.MINISTRATIVO N" 00045/2022 - FMS-PMBEX;
14.1.2. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N= 00018/2022- FMS-PMBEX c anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): JTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS ElRELLl -
EPP. CNPJ 19.560.932/0001-17;

14.1.4. .'Xtaís) da(s) scssão(ües) cii"eiinstanciada(s) do PREGÃO ELE TRÔNICO SRP N° 0001 S/2022 - f MS-
PMBEX.

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
adminisualivameiilc, serão processadas c julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
Bayeux/PB. com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no arl.
102. Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. Nada mai.s havendo a tratar, lavrada a pre.scntc Ata^dc
Registro dc Preços que lida e achada conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÜRGÃÜ
GERENCIADOR, na qualidade dc Gcrciiciadora c pelo (s) particular (es) foniecedor(cs).

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO

GES I ORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SALDE
GERENCIADOR DA ARP

JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

0SiRMtO

JTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP
CNPJ 19.560.932/0001-17

EMPRESA DETENTORA DA ARP



CPL - comissão
Permanente de Licitação

GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO

N° 00018/2022 - FMS-PMBEX

EXTRATO DA ARP N"

00032/2022 - FMS - FMBEX

E SUA PUBLICAÇÃO EM
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00032/2022 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através do(a)

gestor(a) desta edilidade, de acordo com as atribuições que lhes foram conferidas, em
conformidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00018/2022 - PMBEX
regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o
REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
HORTIFRUT PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BAYEUX/PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de
validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo

sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens,
marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: JTS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP, CNPJ 19.560.932/0001-17

ENDEREÇO: ENDEREÇO: RUA MANUEL RIBEIRO FRANCO, 132, CENTRO, ARAÇAGI/ PB,
CEP 58.270-000

VIGÊNCIA: 02 DE MAIO DE 2022 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT. UNID.

4.000

400

2.500

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal,
sacarose de cana de açúcar branco pacote Ikg.
Prazo de validade mínimo 06 meses a contar da

data de entrega. ^
Alecrim desidratado, embalagem com 6g,í
identificada com selo de Validade e rotulagem da

ANVISA. Prazo de validade mínimo de 03 meses a

partir da data de entrega. ^

Arroz branco polido tipo 2, não deve apresentar!

mofo, substâncias nocivas. Embalagem devemj
estra intacta, acondicionadas em pacotes de lkg,|
em polietileno, transparente, atóxico. Prazo dei
validade Mínimo de 12 meses a partir da data dei

entrega. ^

Aveia floco finos, isenta de mofo, livre de

parasitas e substâncias nocivas, acondicionada
em embalagens de 500 g, atóxica, resistente e 1.000
hermeticamente vedada. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a partir da data de entreg^a. i

Azeite de oliva extra virgem 500 ml. Prazo de

validade mínimo de 200

12 meses a partir da data de entrega.

PrazoBatata palha embalagem de 80g. Prazo de

KG

UND.

KG

MARCA/

FABRICANTE

ALEGRE

SAO

MARCOS

KIARROZ

UND.

11

validade mínimo de 12 meses a partir da data de

entrega.

Biscoito cream craque integral, isento de mofo e

substâncias nocivas, com consistência crocante.

900

UND

UND.

DULAR

OLIVO

VALOR VALOR

UNITÁRIO TOTAL

R$ 3,80 R$ 15.200,00

R$ 3,80 R$ 1.520,00

R$ 3,82 RS 9.550,00

RS 3,19 RS 3.190,00

RS 10,90 RS 2.180,00

5.000 UND.

SÃO BRAZ RS 4,20 RS 3.780,00

3 DE MAIO RS 4,29 RS 21.450,00
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12

13

15

17

18

23

1.500

24

27

28

embalagem plástica, atóxica, pacote com 400g.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega. ;

Biscoito doce, tipo Maria, isento de mofo e
substâncias nocivas, com consistência crocante,|
embalagem plástica, atóxica, pacote com 400g.! 4.000
Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega. !
Biscoito tipo rosquinha, diversos saboresl
(chocolate, baunilha e coco), pacote com 400 g.
Acondicionado em embalagem original do
fabricante, com dados de identificação do

produto, data de fabricação e prazo de validade,
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

Café torrado e moído, a vácuo, com 250 g.

Acondicionado em embalagem original do

fabricante, com dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade,j
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Oi 4.000
produto deverá ter o selo de pureza daj
associação brasileira da indústria do café - ABIC.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

Canela em pó, acondicionada em embalagem de
polipropileno original de fábrica, com 20g, isento
de parasitas e fungos, livres de fragmentos e

corpos estranhos, com especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data
de vencimento estampado na embalagem. Prazo!
de validade mínimo de 12 meses a partir da datai

de entrega.

Catchup embalagem com peso médio de 500g,'
embalagem com prazo de fabricação e validade
mínimo de 12 meses a partir da data de entrega,!
conforme rotulagem da ANVISA.

Coco ralado, embalagem de lOOg, com prazo de
fabricação e validade conforme rotulagem da
ANVISA. Prazo de validade mínimo de 06 meses ai

contar da data de entrega^ [
Colorífico baixo teor de sódio inferior llOmg, pcti

lOOg, identificado com selo de validade ei
rotulagem da ANVISA. Prazo de validade mínimoj
de 06 meses a contar da data de entrega. ;

Doce de goiaba, consistência firme, com 600 g.
Acondicionado em embalagem original do

fabricante, com dados de identificação doj
produto, data de fabricação e prazo de validade,
de acordo com a resolução normativa n^ 09/78
da ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12:

meses a partir da data de entrega. ^

Doce de banana, consistência firme, com 600 g.

Acondicionado em embalagem original do

fabricante, com dados de identificação do

produto, data de fabricação e prazo de validade,
de acordo com a resolução normativa n2 09/78
da ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12

200

150

90

3.500

1.000

1.000

UND. 3 DE MAIO R$3,29 R$13.160,00

UND. VITAMASSA ! R$ 3,90 R$ 5.850,00

UND. NORDESTINO R$ 6,48 R$ 25.920,00

UND. KIVITA R$ 2,90 R$ 580,00

UND. TAMBAÚ R$ 4,80 R$ 720,00

UND. SÓ COCO R
1

SÃO
UND.

MARCOS
1

UND.

,

JULIETA ^

!

R$ 0,80 R$ 2.800,00

UND. JULIETA R$4,90 R$4.900,00
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31

34

35

36

37

39

44

46

48

meses a partir da data de entrega. ^

Farinha de mandioca, embalagem com 1 kg
acondicionada em embalagem original do
fabricante, com dados de identificação do
produto, data de fabricação e prazo de validade,j
de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a partir

da data de entrega^ |
Farinha láctea, a base de farinha de trigo e leite
integral. Embalagem com 230 g, com
identificação do produto, marca do fabricante.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a partiri

da data de entrega.

Feijão carioca tipo 01, livre de sujidades,
parasitas e larvas, constituído no mínimo 90% a
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica, a variedade correspondente de
tamanho e formatos naturais maduros, limpos e

secos. Prazo de validade mínimo de 06 meses a

partir da data de entrega^ !

Feijão macassar, 1^ qualidade, livre sem sujeiras,]^
larvas e detritos, constituído no mínimo de 90% a!
98% de grãos inteiros e íntegros, na cor

característica e variedade correspondente, de

tamanho e formatos naturais maduros, limpos e

secos. Prazo de validade mínimo de 06 meses a

partir da data de entrega.

Feijão preto, tipo 1, com 1 kg. Acondicionado eml
embalagem de polipropileno transparente,
original do fabricante, com dados de
identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade. O produto deverá ter registro|
no ministério da agricultura e/ou ministério daj
saúde. Prazo de validade mínimo de 06 meses a

partir da data de entrega. ^

Fubá de milho pré-cozido, embalagem com 500g

acondicionado em embalagem original^ ,

Leite condensado, embalagem de 395g. Prazo dei
validade mínimo de 12 meses a partir da data de

entrega.

Leite em pó integral, embalagem de 200g,l
identificada com selo de validade e rotulagem dal
ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12 meses a

I

partir da data de entrega.

1.500 KG i FEIRA NOVA R$3,99 R$ 5.985,00

1.500 KG NUTRY DAY R$ 4,80 R$ 7.200,00

2.500 KG
SAFRA DE

OURO

R$ 6,90
R$ 17.250,00

3.000 KG SAFRA DE ^ r$ 6,90 R$ 20.700,00
OURO

2.000 KG
SAFRA DE

OURO
R$ 6,90 R$ 13.800,00

6.000

1.000

8.000

UND. ; SÃOBRAZ R$1,69 R$10.140,00

UND. j ITALAC R$ 3,99 R$ 3.990,00

UND. ' TGUINHO ' R$5,80 R$46.400,00

53

55

Macarrão fino tipo espaguete, pct com 500g.

Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir 2.000

da data de entrega.

Margarina vegetal com sal, contendo 250 g, com
60% de lipídios. Acondicionada em embalagem
original do fabricante, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,!
data de fabricação e prazo de validade, dei
acordo com a resolução 12/78 da CNNPA. Prazo

de validade mínimo de 12 meses a partir da dataj
de entrega. |
Mel de abelha puro, embalagem de 250g,

identificado com selo de validade e rotulagem da 250

ANVISA. Prazo de validade mínimo de 12 meses a

2.000

UND. ALIANÇA R$ 2,80 R$ 5.600,00

UND. PURO SABOR R$ 2,99 R$ 5.980,00

UND. PARAÍBA MEL R$20,00 R$5.000,00
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partir da data de entrega. L

;Milho verde em conserva 200g. Prazo de validade!
imínimo de 12 meses a partir da data de entrega, j
Mistura a base de amido para preparo de|
mingau, tradicional, com 200 g. Acondiclonada
em embalagem original do fabricante, com dados
de identificação do produto, data de fabricação e
prazo de validade mínimo de 12 meses a partir
da data de entrega.

Milho para Mungunzá 500 g, Acondicionado em
embalagem original.

Rapadura embalagem de 600g, identificada com
selo de validade e rotulagem da ANVISA. Prazo

de validade mínimo 12 meses a contar a partir dal
data de entrega. _ i

Suco concentrado sabor caju, embalagem de 500
ml. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar

a partir da data de entrega.

Vinagre de álcool, com 500 ml. Acondicionado
em embalagem origina! do fabricante, com Caldo
de carne, primeira qualidade, contendo 24
itabletes de 19 g.dados de identificação do
.produto, data de fabricação e prazo de validade.
O produto deverá ter registro no ministério da
agricultura e/ou ministério da saúde. Prazo dei
ivalidade mínimo 12 meses a contar a partir dal
jdata de entrega.!
Caldo de carne, primeira qualidade, contendo 24^
tabletes de 19 g.

ISal iodado, refinado, com 1 kg. embalagem
'Canjiquinha de milho diet enriquecida com ferro

e  ácido fólico embalagem de 200g .i

iMistura para Mingau Sabores tradicional, aveiai
jcereais e mel Informações do produtoj
ingredientes; Amido de milho, açúcar, vitaminas;
j(A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro),!
laromatizante, corante carmim. Embalagem 200g,|
!não contém glúten.!

UND. BONARE RS 2,99 I R$ 8.970,00

UND. I NUTRYDAY | R$3,99 R$7.182,00

UND. Irei DE OURO | R$2,90 R$3.480,00

UND. DA ROÇA R$ 6,90 'R$4.140,00

UND. DAFRUTA 1 R$3,49 |R$ 10.470,00!

MARCOS ^«5 2.780,00

jCaldo de carne, primeira qualidade, contendo 24
[tabletes de 19 g.

jSal iodado, refinado, com 1 kg. Embalagem

"[polpa de fruta, natural, sabor morango, não
Ifermentada, não alcoólica, congelada em

embalagem de Ikg com identificação do produto,;
■marca do fabricante, prazo de validade e|
;capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da!
icnnpa. O produto deverá ter registro no'
[ministério da agricultura e/ou ministério da,

p  Isaúde. Deve ser observado o transporte de todos
os itens em veículos higienizados, isentos de
qualquer resíduo que exponha os produtos à;
contaminação física, química ou biológica e quei
[garantam a sua temperatura. Os produtos[
ofertados deverão possuir prazo de validade não!
inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega a^
polpa de fruta deverá estar congelada comj

ARISCO R$ 11,49 R$ 1.723,50

VENEZA R$ 0,60 R$ 270,00

IDEAL ! R$ 10,00 : RS 9.000,00
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97

98

100

temperatura de - IS^c com tolerância até -IS^c
os entregadores deverão estar adequadamente
uniformizados. A empresa deverá apresentar 01
amostra na embalagem original do produto,
devidamente identificada, correspondente ao

produto entregue.

Polpa de fruta, natural, sabor ameixa, nãoj
fermentada, não alcoólica, congelada em
embalagem de Ikg com identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e
capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da
saúde. Deve ser observado o transporte de todos

os itens em veículos higienizados, isentos de
qualquer resíduo que exponha os produtos à
contaminação física, química ou biológica e quej
garantam a sua temperatura. Os produtos
ofertados deverão possuir prazo de validade não
inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega aj
polpa de fruta deverá estar congelada com|
temperatura de - IS^c com tolerância até -IS^C;
os entregadores deverão estar adequadamente;
uniformizados. A empresa deverá apresentar 01

amostra na embalagem original do produto,
devidamente identificada, correspondente ao

produto entregue. ;

Polpa de fruta, natural, sabor uva, não
fermentada, não alcoólica, congelada em

embalagem de Ikg com identificação do produto,!
marca do fabricante, prazo de validade e!
capacidade, de acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa. O produto deverá ter registro no
ministério da agricultura e/ou ministério da
saúde. Deve ser observado o transporte de todos'

os itens em veículos higienizados, isentos de.
qualquer resíduo que exponha os produtos à|
contaminação física, química ou biológica e que
garantam a sua temperatura. Os produtos
ofertados deverão possuir prazo de validade não
inferior á 12 (doze) meses. No ato da entrega aj
polpa de fruta deverá estar congelada comj
temperatura de - IS^c com tolerância até -IB^d
os entregadores deverão estar adequadamente
uniformizados. A empresa deverá apresentar Olj
amostra na embalagem original do produto,

devidamente identificada, correspondente ao

produto entregue. ;

Alho; deverá ser procedente de espécimes

vegetais genuínos e sãos, ser de colheita recente,

ser suficientemente desenvolvido, com o

tamanho, aroma, sabor e cor próprios da
espécie, estar livre de enfermidades, insetos e

sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete ai
sua aparência. De acordo com a resolução 12/78
da CNNPA

600 KG IDEAL R$ 10,00 R$ 6.000,00

600 KG IDEAL R$ 10,00 R$ 6.000,00

400 KG CEASA R$ 7,00 RS 2.800,00

101
Abacate: de ótima qualidade, sem defeitos sãos e;
frescos, ter atingido o grau de maturação.

700 KG CEASA R$4,90 R$ 3.430,00



COVERNO MUNICIPAt

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

102

103

105

105

108

tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
estar livre de enfermidade, insetos e sujidades,

não estar danificado por lesões física ou

mecânica que afete a sua aparência. Sem
defeitos como rachaduras, perfurações e cortes

na sua superfície. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA^
Abacaxi: deverá apresentar tamanho médio,
estar sãos e frescos, ter atingido o grau máximo'
no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade.
Não deverá apresentar odor desagradável,
podridões, queimaduras de sol, manchas
anormais, batidas, rachaduras, exsudações e

ataque de insetos, sendo que as folhas da coroa
devem estar verdes e erguidas. Sem defeitos

como rachaduras, perfurações e cortes na sua

superfície de acordo com a resolução 12/78 daí
CNNPA !
Alface - crespa: constituída de folhas de ótima
qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem
traços de descoloração turgescente, intactas,!
firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar]
coloração e tamanhos uniformes e típicos da;
variedade. Não serão permitidos defeitos nas

verduras que afetem a sua coloração e a sua

aparência, estar livre de enfermidades e insetos,
não estar danificada por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a aparência.
O produto deverá estar acondicionado em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente,!
transparentes para cada maço. De acordo com a
resolução 12/78 da CNNPA

Ovos, bandeja com 30 unds de qualidade, sem
defeitos, suficientemente desenvolvidos,

apresentando cor branca, com formação e
tamanho grande, uniforme. Deverão ser frescos,
apresentar casca limpa e intacta, isenta de
umidade externa anormal, mofo ou cheiro

desagradável. Deverão constar de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação
do fabricante e marca; nome e endereço doj
fabricante; carimbo/ número do SIF ou SISP e!
validade. ^

Batata doce, qualidade na casca sem lesões de!
origem física ou mecânica, não apresentarem!
rachaduras ou cortes na casca, livre de

enfermidades, isenta de partes pútridas. Com

tamanho uniforme, devendo ser graúdas.

Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada. De acordo com
a resolução 12/78 da CNNPA.

Beterraba: deverá ser procedente de espécimes

vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido
o grau máximo no tamanho, aroma e cor da
espécie e variedade, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por
qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Sem defeitos como

rachaduras, perfurações e cortes na sua

2.500 UND. CEASA R$ 2,90 R$ 7.250,00

1.500 KG CEASA R$ 4,20 R$ 6.300,00

2.500 UND. SÓNOVO R$ 14,90 R$ 37.250,00

2.500 KG CEASA R$ 3,50 R$ 8.750,00

1.300 KG CEASA R$ 4,90 RS 6.370,00
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2.700

superfície. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA ;

Cará: produto de boa qualidade e sem defeitos
grosseiros, como rachaduras, perfurações e,
cortes. Com aspecto, aroma e sabor típicos do
produto. Livres de umidade externa, com casca 2.400
que solte facilmente, polpa branca de aspecto
fresco. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA •

Cebolinha: constituída de cheiro verde de ótima

qualidade, sem defeitos, com folhas verdes sem
traços de descoloração turgescente, intactas,
firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar

coloração e tamanhos uniformes e típicos da
variedade. Não serão permitidos defeitos nas 800
verduras que afetem a sua formação e a sua;
aparência, estar livre de enfermidades e insetos,,

não estar danificada por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a aparência.

De acordo com a resolução 12/78 da CNNPA

Cenoura: deverá ser procedente de espécimesi

vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingidol
o grau máximo no tamanho, aroma e cor da;
espécie e variedade, estar livre de enfermidades,
insetos e sujidades, não estar danificado por

qualquer lesão de origem física ou mecânica que
afete a sua aparência. Sem defeitos como

rachaduras, perfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. ,

Goma (fécula de mandioca) em pacotes de 1 kg,

com data de fabricação e validade, sem 300

sujidades.

Laranja pêra: deverá ser procedente de

espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e

cor da espécie e variedade, apresentar grau

máximo de maturação tal que lhes permita

suportar a manipulação, transporte e

conservação em condições adequadas para o| 15.000

consumo, estar livre de enfermidades, insetos e{
sujidades, não estar danificado por qualquer!
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência. Sem defeitos como rachaduras,

perfurações e cortes na sua superfície. De acordo!
com a resolução 12/78 da CNNPA ^
Macaxeira natural: deverá ser procedente de

espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos,

ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e

cor da espécie e variedade, estar livre de

enfermidades, insetos e sujidades, não estar

danificado por qualquer lesão de origem física ou

mecânica que afete a sua aparência como

rachaduras, perfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

Mamão formosa de primeira: deverá ser
122 procedente de espécimes vegetais genuínos e 700

sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no

121 2.300

KG CEASA R$ 3,30 R$ 7.920,00

KG CEASA R$3,99 R$3.192,00

KG CEASA R$ 5,40 R$ 14.580,00

KG CEASA R$ 5,40 R$ 1.620,00

UND. CEASA R$ 1,49 R$ 22.350,00

KG CEASA R$ 2,90 R$ 6.670,00

KG CEASA R$ 3,30 R$ 2.310,00
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tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação tal que
lhes permita suportar a manipulação, transporte
e conservação em condições adequadas para o
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e

sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência e a polpa. Sem defeitos como
rachaduras, perfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA

124

127

2.400

Melancia: deverá ser procedente de espécimes
vegetais genuínos e sãos, ser frescos, ter atingido
o grau máximo no tamanho, aroma e cor da}
espécie e variedade, apresentar grau máximo dei
maturação tal que lhes permita suportar a

manipulação, transporte e conservação em

123 condições adequadas para o consumo, estar livre' 3.500
de enfermidades, insetos e sujidades, não estar

danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica que afete a sua aparência e a polpa.
Sem defeitos como rachaduras, perfurações e

cortes na sua superfície. De acordo com a

resolução 12/78 da CNNPA

Melão japonês: deverá ser procedente de
espécimes vegetais genuínos e sãos, ser frescos,
ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e

cor da espécie e variedade, apresentar grau

máximo de maturação tal que lhes permita

suportar a manipulação, transporte e

conservação em condições adequadas para o!
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e

sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a
sua aparência e a polpa. Sem defeitos como
rachaduras, perfurações e cortes na sua

superfície. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA.

Repolho branco:: constituída de repolho de
ótima qualidade, sem defeitos, com folhas verdes
sem traços de descoloração turgescente,;

intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverãoj
apresentar coloração e tamanhos uniformes e|
típicos da variedade. Não serão permitidos;
defeitos nas verduras que afetem a sua formação

e a sua aparência, estar livre de enfermidades e

insetos, não estar danificada por qualquer lesão

de origem física ou mecânica que afete a
aparência. De acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA :

Tomate "in natura" médio: deverá ser

procedente de espécimes vegetais genuínos e
sãos, ser frescos, ter atingido o grau máximo no

tamanho, aroma e cor da espécie e variedade,

128 estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, 3.000

não estar danificado por qualquer lesão de
origem física ou mecânica que afete a sua
aparência. Sem defeitos como rachaduras,
perfurações e cortes na sua superfície. De acordo

900

KG CEASA R$ 1,90 R$ 6.650,00

KG CEASA R$ 3,30 R$ 7.920,00

KG CEASA R$ 4,25 RS 3.825,00

KG CEASA RS 4,90 RS 14.700,00



CCVCnNOMUKlCIPAi.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIADA SAÚDE

129

131

132

133

com a resolução 12/78 da CNNPA . j_

Acelga verdura in natura ,Aceiga comum ter as^
folhas nova de cor verde clara e talo verdei
esbranquiçado consistência firme as folhas;
interna devem esta viçosas sem manchas ej
marcas de insetos com no mínimo 1,2 kg a|
unidade

Ameixa Fruta in natura, fresca com frutos em

cheios, iustrosos e com a polpa que ceda
ligeiramente a pressão delicada dos dedos a
coloração pode mudar dependendo da
variedade, do amarelo esverdeado ao roxo, sem
sinais de cascas amolecidas, machucada ou
descolorida. com no mínimo 70 g a unidade.

Manga Rosa fruta in natura ,manga Rosa, possui
tamanho médio e uma cor amarela com suave

;coioração rosa quando madura deve esta macia
■quando apertada com dedos mas sem que a
casca se rompa pela pressão não deve apresentar
ibatida ,rachaduras ou esta melada.
:Uva Itália, fruta in natura, uva, Itália, com cachos
bem cheios, bagos firmes e lisos, de cor verde,
;não deve se desprender com facilidade do cacho.
[Recusar frutos com coloração marrom.

2.400 CEASA I R$5,97 ^R$ 14.328,00

RS 1,90 ' RS 3.420,00CEASA

RS 1,90 ' RS 1.520,00CEASA

RS 7,00 I RS 4.900,00CEASA

VALOR TOTAL:
RS

506.076,50

(Quinhentos e seis mil e setenta e seis reais e cinqüenta centavos)

Bayeux - PB, 02 de Maio de 2022.

ROSIENE SARINHO SOARES RIBEIRO
GESTORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GERENCIADOR DA ARP
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ROSIF.NF. SARtNHO SOARF.S RIBFIRO

GESTORA DA SECRETARIA MIM( IPAI. Dl S \l Dl

GERENCIADOR DA ARP

PREFEITURA MIMCIPAI. DE BAYEI \

SECRETARI A l)\ S\í DE
GABINETE DA SE( REI ARIA

EX1RATO DA A l A DE RE(;iSTRO

DE PREÇOS N" 00032/21122 - FMS-PMBF\
A SECRETARIA DE SAÚDE DOML XICÍPIO DE HAVEL \ - l'IT iloi.o jcMimCiI ck-Nt;.
cdilidadc. de iicordo com as atitlniiçõcs que liies foram coiifcndas. em coiildimidade com o lesullado
doPREGÃO El.E. rRÒNICO SRI' X 00018/2022 - PMBEX rejjido pclir PROCl SSO \D\IIXIS"I R \-
ITVOX" 00045 2022 - PVIBEX. que objetiva o REC.IS I Rü DE PR! (.OS ( OXSKiX \D<» l \l VI A
1'ARA EVEXTCAl COXTRATACAo DF EMPRESA ESPECIAl 1/ \D \ X() I t rRXl i IMI XT() Dl
GÊXEROS Al IMEXTiCIOS E IIORTIERCT PARA ATENDI R \S XK 1 SSII) \[)i S I) \ SI CRI -
TARIA MCXK IPVL DE SAÚDE DE BAYEI X PB. publica o evirau. da VIA Dl RI (ilS I RO Dl
PREÇOS sendo que o prazo de validade e de um ano cornado da dala da asMiiaima tia mc-.ma c deste
evii ato, lendo sua cfic<ácia através da publicação em mipiensa oticinl conloime loinecedm itens marcas
e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: .ITS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIREl.l.l - EPP < NP.I I').56ll.'t32/(m(>l-l 7
ENDEREÇO: RI A MANEEI. RIBEIRO FRANCO. 132.

CENTRO, ARACAGI/ PB. ( EP 58.270-(lll0
VIGÊNCIA: (12I)E MAIODE 2022 \TÉ02DF M VIODF 2023
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- l'll II.M, Jto:

UOSIF.M. SAKIMIO SOAKKS HIBI IKO

GESTORA I)A SECRETARIA Ml \K IPAI. DE SAI DE

GERENCIADOR DA ARP

PREEEin RA MI NK IPVI. DE B A^ E l A

SECRETARIA DA S M DE

GABINETE DA SE( RETVRI \

EXTRATO DA VIA DE RElilSI RO DE PRE(OS

N" (t(t()31/2022 - EMS-PMBEX

A SECRETARIA DF SAI DE DOMCNICÍPIO Dl' DAVECX - PB ik-iai <ltsi.i
cdiliiiacic. (Ic acordo com as alid>uii,òfS que iiies loram contendas, em cootonnid.uic cm o ie>ullado
doPRECi \0 I I I TRÕNICO SRP N 00018 2022 - PMBI \ leuido pelo PR( )l I SS() \l tXllMS I R \.
ilVON 00015 2022- PMBE.X. que objetiva o Rl lilS I RO DE PUl (. <>S ( ()\SI(,\ XDo I \I Al \
PARA HVI A TE AI. CONTR.VrACÂO DE. EMPRESA I SPICIAEI/AD \ \() I (iR\U l\ll \ IO Dl
(íÊNEROS ai IMENTÍCIOS E IIORTIERCT para VII NDI R \S M ( I SSIDADI S D\ SE( RI -
lARIA MUNICIPAL DE SAÚDi; DE B.AYEI X PB. publica o exlialo da VI A Dl Kl (dSIRO Dl
PREÇOS sendo que o prazo de validade e de um ano contado da dala da a^^ln.lIula da nu ̂ ma e ilesle
extrato, tendo sua eficácia através da ptiblieai;ào em impien.sa oticial coiiloime toiiiecedoi iicik malca^
e valores abaixo relacionados

EMPRESA: l.LCOMERÍ IO DE ALIMENTOS EIREl.l. ( NP.I; J0.3'»7.')-(,/timil.tltl

ENDEREÇO: RI A SÉRGIO MEIRA, 396 - MANDAI ARE.
JO.ÃO PESSOA - PB - .58.046-71(1

VIGÊNCIA: 02 DE MAIODE 2022 ATÉ02 DE M MODE 2023
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■ ■Itar.i III'

oriíoif.a riaví"!.! 01
,iE-!f)itra na embatageni br.ginai fio
liinduto diividamnntc iBenlificada,
Cv:iT(-,pn!iiJcnln ao produto

VAlfiR TOTAL

iTryrcotCi c oiicnla o quatro mil novecentos o novonta c quatro teaisj

ns
38A 994.00

Havoo* ^*8. Oi tí e Mbkj de 2022

RÜSILNl. yvaiNHO SOARtS RIBEIRO
GES-0«A E)A SfCRCTAHIA MUNICIPAL [)E SAljpE

GERENCIADOR OA ARP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DÊ PREÇOS N' 00032/2022 - FMS-PMBEX

A SFCRLTARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, através dc(a)
desta ediliclade, oe acordo com 3S atribuições que ities foram conlerirlas, em

LC ilorniidade com o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N' OQ018/2O22 - PMBEX
•1'Ridü pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 00045/2022 - PMBEX, que objetiva o
KiGiSTRÜ DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
IMPRFSA ESPECIALI2AÜA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
HOKlirRUT PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BAVEUy./PB, pubticâ a emidtu da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo yue o pidío de
val d.uir- e (ie um ano contado da data da assirtatura da mesma e deste extrato, tertdo
,1 , 1 bfraci.i airavés da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens,

i' v-Uorc. apaito 'elacionndos.

EMPRESA; JTS COMÉRCIO OE ALIMENTOS EiRElLI - EPP, CNPJ 19,550.932/0001-17
ENDEREÇO; RUA MANUEL RIBEIRO FRANCO, 132, CENTRO, ARAÇAGI/ PB, CEP S8.270-

000

VIGÊNCIA; 02 DE MAIO DE 2Q22 ATÉ 02 DE MAIO DE 2023
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Nr 6iia oe «^oAxa. ',vn \ kR
iVOrídioorad^ *1» í^ba ôTçrtal Jc
T46r»ica««e. tôn dados de «dfníduraçlc de
ftíLjdk.tn, fiai a íSr r pí42:i \:e viíccadr.
d« ocoidu wabT a 12/?? d* tNN®A
>iAítí Cc val-JaJí" TN T fM Af t)6 fiiiitev 3 pa-tv
djfUu APftteia.
«a* rnj «à<!ea, i 9Axt 80 la'in»Ti d* e :«ip
|-:ieK'a' C'noalaso"' cun t

tK«çV9 Cô pfoAiifo, rv».'za do laa.^cíttr.
i rt P vareoatf* i\r C*> mipwv a i>ai'tr

VWli
VÍHÍXTi

I HSA S'r. A AS */?'• «V V«s ?r

K4>,-

fei if» ca/-jíj t K' Cl, fk VJi«*adoT.

•Wi" lie f .ios urre f<t* r irSeií-cA. na <or
c^Tivf-^rtfsca. 3 -'Kit ipt^riívTí»? dy
IatoarKa -. ííitijica ratUTan e
iOCds. ^*4ao 2r -rJr.rrro Ar Oi^ T^eses .1
R,tmr Air3?o df r.Tfri-,

♦-.,Ao "nieaiu; 1* íua^tdAAí'. Ik'* vrr* i.cps^tv
lAi ws p ' eos, f iM' «« ru «»*<'' «r a
9^% df rio* i'Ae'os « iTieé;'9s lu lh'
f.wáçifitsrh? o vantíCíde çD'fe«í<'ftdorie, dr
laflutfpí: c «saTuia-s rr.iAuTSv i^"np<<í e
wfíuv '•♦aG íy .9'^ImU t. r rs? dr » wHva
Wftif :U Cii»i de
tf cetij rpc 1, <cm l »>t
e^caiai;--"» Otí pcxpfootterc
0*^1^3 .11» iahrt«'»lr, oado^ àr
.;:<r'ída<ivA-a j:j (irt»A;.íi) d.íta -e e
sei.^S* . livdíAo ü pfoduft; :icscta le»
nn rr -tisi»'í«j Ba ,nru,.,in.-> p/Ou n-i^sb-fíO «a
ca.A* rV^.ô Je •••*- ">•' «e Oi r j

1'ag.i

Iwbá Jr BfihD 9'i u': du .'rtifaíCT Ccvi
4<ô"d í o«ia.-M eri rinMagi'fti
Urr OíBr.etua#l<>, eri eat igrm t» ííif. Pn2í> dr

44 valsdrírB rftnn St Í2 Ttftfs j p-tlf da aíat.s «a

«n! 5LÍ kiif.»ifí-, de ^Wr
- SfíA" 11 ada < srfo de vaisSa ler tfiKiíerT i>

«r.i ;a B-? va (Kane tT« 'íe í ? « **es a
9anKTUcaiafteeM»e*a

W».-.KT»o ftro if»o ecp3(ji;íne. pcl cr/:i SiVíj
4? ^^aíí S* va?ioaj© r5Ln»f?cô de VZ a pítt<'

Aai^KLk 6i' ertre^è.
yejrct^ CBt») •„»(, cpnb^Bdti 2S0 li,

de í.MivliíiôrLa4( eir e(T9âíiiite'>*.
.TtíbW* A>7 iaíjr-..rít»-. ;U'<" flastv. J«
•ívt4ifica>J^ **<' i'^'dwU», '•>3'U d«í trf5r>vam«
.laia d»« fpbfh kio r f-*»® de val^dadA d»
*:.-r»»© :Ar a rA^a^ tlc» 12/.'í 6i tSS^A Pra.ô
de y.ctdNtie ô'''<rK) at 12 fnese» .1 9.'»Kf da .iat<i
ar

M,?! de abe tr pc'», fp-Cala^lf r S* 3 SC*
ort^kaxkí vrKide va»«A4'.r f b*

• anvsXA. t i IC gp va (Oaae T.r >"« dr ; J n ws a
CM f Qf aa c s< a A< a

Kt.'xç >ersU se'va20Pt r»ai ü«s'^ad»
•ntrsd^Hi •>« V rtyses a iiar::' dí» »ia: 1 o»! eniceta

M ttuva í» d»< ar^íip-a íhita ptff.Tft' d'
iras»" o dji. omh >rc g. Mnr<i^,-iX34f

esr etrcaij^e'" ondtcj' .wfaST-n-ne, o»t» da&iv
^ ̂  de «dert. li^a^Jo «o t' chJvi g da 1 a «K* íaiwicaçio •»

Oe vjíkUOtt ftítvno tír 12 IW^-s a tNf St'
ia MU arfur.i4

Sí M safa '>00 f. Ai-flWtKtOiLadG 1 t,
" ••TlS»'»g-"T-ç-ÇÚU:

6ap«ÍÁ^3 PTr6,>tí*f<T de i7<aií. rtefliificarta ca"i
,, se<'> dc Y>ip]ad« 1 tutuUpe''» 00 ANViSA. 9)«aef

^ * Ae v.s'.oadr w f»tT :• 1 ? niihAt a <c«d e a 9a'tif 3 *

v,er»5>'aA«fB cíi 'iOO

yVO VkU fr :« \ >'' t> •- \V '. W TX*'

ti ^0 r. «ii s. «> í T» •»«««;

y >11/ TV Li ♦. PV) 1V • $ 4f 4 TS,Of.

U«a MIASCA H- 7.») Ki '> rfA'

UN? K«C SAhÜ» R ^ R5 •

U U % PAKA<aA M ► 1 4 $ a r !*T l>T ^ . v

.iVí «.sawr ftV .'.V» (o ' V

UN? HsTM UAV Sf ,V'*" kf ' 1n2 '<

yN^ SM 35 ')'vAa RC 2 » > rs. ^

UHO ■e6A,.»fi k'. 4 :av;<;

H*l*i OA* uiir-álOú
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r.Oií

i 3 »»v. : :y>'J?''NÍy M

n!*5cí-, fír Si»

ün-*»ci:r •' p»jí; d»? vajctitk-
rr.<f!i>í<»íO dí

•■ »4--s« Ot

• .4 cw<t ? Cíl

!c

r'!»*-'-. it ;Sl-díítc • -Vííí^iidíí .'.4
C< IO í
•í:.. cor» i »f
'A dw: iotn
t •>,; iK-íj
íiiu í>*»fcon«> '-f •<iUí'}rM'.

irtfi'—-ávdí»-» dc Ew^xSaio
c, i'.i* :r4hu. ViUTrmjiv
"V.» n-y--r>. tfíroíO *

r:V t

I »f! t?ním.3Sfl<r

<aiioi ni'>

Si;» <tr-*e.rtdí itr.i
« >; * - -içAíiiíNpíoduto.

di>

'<íicijí5í' í?.'?â Si
• !•.-< '«íiílilto f-<>

?.''»>U dj

«iiSSi cc

•'< )v> s<'íVií.f s i/v tív vJlidíJs* r Jo
KUI^T' Í^O ito dl e »
.?;• ds-ví"» coftjeadi

iS^f. •fAriv»
C» Ví-i; :>!if

?:>•-- ."v •{<vr'A Síif^ífícríar vi
M ii-T-íw^^ící^-O ^--K-iííI or f-KnJkRO.

■íSv' ^«••cipfírtríeMv ao
-

f«v:-5 a:v.'U. nic
ÍA 'iiv ^s.(.ii'.i. fO''<ri3d5 1-r*

I' !?» • «5 • OT- :v'»:-5 \ i<i" df> piodirtíi,
> jra/0 v.jr:a^dr e
r. dtv*"SO 5 lí/'3 Si
• ísí-d^r^ rsevíffí. loi ^0

d.; iC"J "/id TrtOfv'cr«> da
.» '.1:' 0 «e lo«i>v

r'-.t vritMu*. • if«t*
'«•MCStPp <vi'- í!*COih.> o> pnicvt»'. a

tijviii V i

lifi*

.v«

sil»' vVi ííJa
.í.x-.iurt, ccos*^Siídii rn?
: ií>é':xM:'.>ÇS0d0rMOÔU*O

« wÀüadr *'
<t fPi-tbi^SO i2f/S di

d.-v»»to w »«grtm» PC

.VAÇ»'í;I' dS codu!?

\^Vi

i «da fk» d<f íii

>íic
»A^CO^

Í».}u» 3fv«fda »<?»>;»:' V'*w d« vüífdadi- r»Jg
:» í í; ict/i-f' No -Íio dl eri:'tsa a
I íiv í':ita ot-vívi

. Of: • IÇíV %"?! aW -i'*^
:t!<'i:-idore% 9ior'3d

A M>p'c.-W <íevc'a líSrçííf^wt 01
:*•-» ;■-« ("Tibiiati-»'»'. cpCi-iíJ d: (nopidíc.

,ii«' K-»y \i'' cbwrrvad-» :• tia^vt-oMC í^'.jKÍdi
, -M-iíj t yftCMío; »-JÍ! fHf.ViO»- ^

.5.rH »«•» JjO Ouí 'ii JirOdtlWj. i
• «-iiT.v-Vj t-$ri c»-*v-rK*» *iA tiCiótVE» t «W.

I .'Uf? j -íij 'crf-aiPaTafi. Ov {/foduto)
•»íí.<r-v r\i«<u5' cüíJ Jí* v>líi?síde»
'.- '-ir I íl ;.do:pi ua ^\o d.» J
Aj}» áa *fjiá ^«1* fívr/j^ada iOfp

>-sj:.;r.» dí* • i»*': ^i?<y» «sítííríaj •IS'*:
; í • dívirio '?o,« MWjoldà.-w:?*'^

.• tu- pr<ipf>3% <1*
:íi"rtwii:í«. -{^seto^ o
«'iiraoo ôof duilíjoe-'
nwrír«fa rj;": àít^tr »

U/'&

la'r

ARiVÍO «itl.-ta ííS i./.>A.'y;

vr HfJA K$ U. W flj i xc .CC

«ÇsC."jO S5.0í*>rW

«IS W.tXJ ãS b.CUO.lW

.* «y-'r í}»^»íiU«r
». N"» »' St^tf.- Sf fl*0.'J<lc
•v;. »vs»f*»a «- f-tf -ía ■->|r9Ctf c: v.vÍÉídacr.
iv »" fi<r ci-Vin-^Jaití. ♦♦ wpcJiílít
Htii' ••rírdu.MÍ'» ;«\5f «rsôf*' Iwv;! ou
f» a**le a <jí itOfOnífi. >ftfr

t\ ra^fasjíi» pcf^ífitde:^ x tonxv
A .",t> * í-síi^ííív-U»^
(UCNNFA

iiri. > \f U rjti>iíi:tí
M'.>:o. .«»jf .»rfr.f 3/ rAf»eC'í''*
d;:»-?-1 ar'>« o-íoí sr>^j'4di.vj.

'ísvr.u 4f wi. n^««cKlv

S^ íVlA Síí" ai !{.' hé$ dl «»0A

•» •» «^'íüíSí'» Ser» dtf-?<;»Jv
r*"í>.**i:-ví í «jriei oa w«
4. KV7ÍÍ-ii

aS Vj.«C; 7..ívüi5.Gtí

ií>l.00 fI5V41C.i50.

íCM.ÔC flàZ-tSCôO

dl

Mie ic^io pí'*^?><íc* cK-ípítoi PA*
s>-ir<!4 Si<c nteter- i m* ^

■fiutii. riMí i'**r cr Miff.i^nktaííeí «4r.«iítov
' -ti.»!* te íí;:.11'JUí»' íle
;• '1» !>%* 0^ liRttr « ap4ii»tu:.iA
:*">!»► t:v <{c.'«o rr.a» :K<s<-d!<iooido «r»'
j ;:ièwri frivtrüj fUoik-e-. ici.l.t*írte

r-«.s ci<i-í fJr «wcw íoí«

ia$4.iC isi>í»i00.d0

iídeílov '
Aiirirwnund»

IVv

m

.VO l•^ái de aaitidiae. wf»
lerw-ftr d^MeAiKilvídov
!.ríèr:A. »íJ!T! fctnwçJo Ir

nrf-Aniri CVes-vSí f'«iccs,
(}p(t(to!.v •'AfAii inp» c lo^atia, st
,«t>k4act« (fxtif/r» crofd Ot/ <l:e4rc
«<i»íí^vJ4veí íoinuf dr Ichj tlin r

tíi- toíirftW •sVfttfPftcdej (dts'»ís<>:açftOr
Jí; fjííjfw-rdff •; fi\Kta osirie e ertCCíNii do

Wrffi3o/ ou-^ieo) dd Slf oa SiS^ r
vi^kiio»^

doce. «loítídide o# »e<o 5evie> it
C'f:|Win Vam ou niecdríKi, üífí^wíttiwtn
'atíiüdj.-av f-j toft« M f-WM. hw. dr
enlrr>Ti(«lid«i, uoou do pifi» púhfd-ii Com
tin»^ni)0 4fs»fcíni}. dOiOfSdu lor ^f«ibd»o,
Djibaíiís?"; «n piistícos fMiMe''tes,
ecAfocíre suanlkbdo ca-ciUMÍi. üe iíoíco com
>.wovyuvlo l}/?ScaCK7«M.

de*<í3 «f pfoectteiH» de ew«50'sw4
sregCTeit e ii^y st* fretcdi te* Ai>f(klo
o tYidxNrc iiA Ta(YiAstho< A*t>ns e cor ca
eifiécir tf va.-Kiiidtf. tt%Uf 'Mo de c.jtftírí»»i<tiát!«.
Ifísçfp» tf Wi«S%átíi. oSo cctlf difínç^do por

QUtf' se prljorn oi^e
iíettf i Vil .ipoffccii. ^i.*n <liííe?íc,i cofr»
rachJdu^i». p<rh«'icâet « cottos :m mi
iufrt dKitf Otf atoltt» <9tn * l2/7^ cj
Í.MSBA

Cjra, pfCNSuio tít» boa »;^Ètsíi-if s mí-o doítfdOi^
j^ruvsotfA/v, C04PP rfctTMJwiii pcncm&tfs- t.
ccfitfv 05«p »*ocr*«. tscxni o lutbor «io

JW PftMtfio i.»v'C< se un dide «nttfíTsi, cst»
?3«f? so^íe fit' neMR &?<ií4<i de wpecto

í*<.' itiirdc c?.*pi * \7f^ da

Cetooiífshíi" fOftitrtwd» de ebesfo Vft'íV? de dVfT»
^ai.ididc, «!?f* <tel« tü-v. cwtr foif AV vofd».^ «:«
iruvii cb» or.rt»doi-HÍi;> •iy<tí'Mie'sítf. "stactas..
*"pwj tf bete dtf»ertv07v«i.u. OeywrAfl acftfStfii*»'
vcx'c--av3o tf isM*!5id.o5 w.iíoTriec tf itp4Co$ ca

Ui 'kttfHíiliJk» Nào «tfJís seinilnJoi oefetío» oa>
vcrdur»! qiitf afctiio i .soa 'Mfoiçic « « lui
4{WitfiKU. tfstar lívítf do tfaícra^trfadtff' tf
«Jio ftVJf tUntíkifii por qLalqyrr- Itf-kio dft

^1:41 OS rieolctu iiuo q ap4r0f»C»i
vi* JcoTcc com d 17/7^. d» CM?j?A

C/rftouu devrfA se? f*írtce»0'0 de tfspí:<»fswf?,
vtfôctiii fteotwtot t *4o>. je* Vcicoi. tcf it>«pdo
d i(f3iü m^tXKTC dc) «roru % (oc ti
et&6rie tf vir:tfd43i', fsut ovítf dtf eolfíididatíet

: •rií.c.tx, r. si.í»d3ide5. aSo ftsílí dJ?»sf<íwJo suír
' qui:CLtf* Itf^o dtf orifom froca o» rrcciníca que

iffTtf I cya ipiífocU. Stf-'o dtleddí »:!íí»«o
f>clv!du»s OMfot»;do< tf cMiltfV fií xva
wtK-foc O»! KWdo <«'!» A reso^s{Ío l2/?è sa
tSfií^k.

e'yuíi>« iltfCxiE.4 de matídiocai; oro poc/dri (ir i
ilv cc»f íJiU «e tisntsçicp e wl^aade, vin

op|i4lide7.
kxinjt vk** dcvcpi Ctf» ptofiídcnlr dr.
eipe<«f"es wfir;»»» itPiuinw « «Sôs. ser fieicoí,
m A»lr)g>cft o firitf I v-ivprna rc tíiTOKfifto, ftoama t
cor íSl tf vifkrtíidtf, ic*if%tfrUí gíiu
r(tix!'<(o iit W (jue Ibi?» orinrtW
ttípo/fir 4 ÍMnitKáiÇÍfO. UisnpQPte tf_

cduciioMsjio vtr. coní»c5<*v liSfquJsliv p*'» o
ccf»SMnw. ettsf :\ft d»? eoíerrsdídev Inií^os t
cupdrdev oAo ín^ii canííicjflo fWf quilqwr
tiS-i dtf of^isni früCi oti r^eci«iica c[t?c o.
iV» Sem deftftbii <c(p-o lACMMkpriV
prrfuciÇwtfA tf (OPttfi ojp vUtf C(tfp^OUe. Otf acorão
(íiT. ii niMmâü 12/J8 (J.1 CWA
M.K4«tflíi fíAtiiCsit dovc-fi w ppotiyjtfpitd d^
e*&tfvwtfí vergctsav gcoorcct tf tAoj, 5*/ i'e«iOv,
rec o gpiu rrNiiiwo no Wf^uíihc. 140'iw i?
ior ai eiçts< e tfifcdsdtf. evt«s' tis»»* de
«n!e'nid4dcc« «'íPítm < «i)pd»d», «ti» e^tar

' ' oioditado púf ot/4!qitfC WOo do pw<ím» 'i5«r.J tf»;
e»tfeir^ic4 ajtf aftfttf » 4»<i ipaí^ofíj ic'w>.
'Mbiyyrjc D«durjf^^( e Corttfi m JW

Oa acosdo cora A stfAâSwçSo l2/7á dl
CcNPA^ :
MifPÜd ^Crtrco&i tu prúivtfirif cevrri w:
jyoítdeidc de cscèíJmísi gfifiiiroí «■
$á€s ^ (ri;K4»k itiptítulo o í'"iu irivmo p*»
;»n»in|io. srjyn.? e «üf dl tfSiwitf ü tfir»e<tídtf.
.ipitfftfoti* R-üi o*.Sxiq:o de íranifiçâo tal que
btf> pe»*aít4 WCOdií > rrarílpyjiçiy. inncfrMCí

,, tf líjnttffVnAc tfm <ç»nci»5btfJ- id«iiildJC pA'*» o
* co*í«»p'v?. rííi' ^^*rtf dtf cnftfrnittíidtfs. Jnjettf* »r

/•jtifMcc», 'tio e^nr dliuficido por Qyilqoc'"
t.i,\ff 0« Of:fitff7» iiiks tív «TtfCâfilCS Olif líPTlr .i
Uii isrirAii (í i po!w. Stffti d#ít«-tí?í cooo
'í«Wld^»fi^ pftftur JÇíkc '? ío^ie» t*i lui
xiptfrfteie. Dt iMordo cors a írvo?uç3o 12/75 ai
CfC^PA

Melfrci» «tf>cfA »c' BfOíedenic de rwécmier
wj;tf;a«geftiNfKne tioi. itfr Í'»W3V ?« olPsvi'dc
c iiiu wiwfiio ro unuqrso, iiwnA e w A!

«s vadtfdide. apmmitií grau m-iniRO de
rsiis^ic^lo til d^ie p^^ritfssi M«PCdir o
^iA:ouli(Sc>. uiMBOfte V. corwj/v.tçSo ecT:

Vy cGrxi?^^. adeovidii pi'i o (oniL'n)cp. etur i«vf«
dtf eofRrwtAiocíL fcovetoc tf cuíwlKiec. oAi «citir
{tondiriuo :«♦ qwiiq Kt tmí» dç»»ijpvr» ««fa oy
i4veUni<i <iutf oitfle i eu» iuir<^nt»a v i p^Ipa..
StfiTt deirtu» torrw/ racMdwii, ptfr^oric^ce tf.
cctey *!i >ui >uctf«'»c»e. Oit ^conlo (0'n *

}7j7Ã a» t A
Utfito jictfivH* «íevofé te pifpctfdtfiti! de
eepccsmci vffi<ti»e senuirtoe tf iisn. vr» hceto»,
k'f lítn^-dooffau 'nd»w£>«otiinire<i.
tíi! dl «(p^'e tf VíritfdaOc, 4»prtf(tf«tU^ «Uo
rii>»no óe ftuumlo tal ci-jtf Inet ptmdt
tupodi.' i mifúcuifi». u;niSO(ie t
coTrfCviçio tftr fniK!íç&;i pita o
cjttüínís. tfrti» :vTtf dr rídeftn^í-idtfr, «««etce c
üuiidioe^. "^to tftCir ceoíftiiído «cr o-iíqw!.'
eeio de on^f^Ti fiyki t»u «T-cv»tfPCl ot-M 8k'(tf a

.eu.1 apjpép«i e A isoiPi. Som <I«tFt!i;c.t coros
•ictiaJyt-iv. p«ftdurHA<fe »í «arCft* rj viv
^yptfrlUte. 4>tf KOTCiO W' I 'fiOiuçSo ií7H <S»
CMNPA

fttfpwín» bra^. wftíniüítía de repc*?»<; do:
M nA ôuiftAjôc. w «tffthtei, copsi*o!naiv#ítí(rt,
veri 04? sírffcotoriçia lutgrvcmftf,
p^cicíii fujot? e êtf"> deicjtiCíVtsíiy. &e<k'Tiio

aprettfftti' wríJ«iç.>tf tf taíOUPNw «ndormci e-
írpttoi Sa vaífifdi-íe S3t> >p"3o f.'?fmi|E0(P>.

tL»4 rai v»rrdutit qu-r i^tfbrri i ̂ui
•» » »i*i 45i'etei. tfvVíi '^ítf drt mnfftf^íklidrt e
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ROSIENE CARINHO 50ARES RIBf IRO

GESIORA DA StCRETARiA MUM".C1PAL Dc SAÚDE
GEREMCíADOR DA ARA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA IMUNICtPAl DE BAVEU*

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA
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