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dias do môs dc fevéRQi do ano dc 2020, a Sccrelaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Bayeux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua FIávio Maroja, s/n - Centro,
Baycux-Pb - 58306-390, .'ic-üc ato representada pelo Secretário de Saúde, Sr. José Gilliard Abrantes Pereira,
brasileiro, residente c domiciliado à Rua Luiz Ribeiro do Amaral, n° 233, Geisel, João Pessoa/PB, Ccp:
58075-390, CPF n" 009.459.964-54, Carteira dc Identidade n° 2575138 SSP/PB, gerenciador da presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
SRP 00001/2020 - 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 NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, processada nos termos
do PROCESSO LICITATÓRIO N" 00001/2020 - FMS-PMBEX a qual se constitui em documento
vinculalivo e obrigacional às partes, conforme o disposto no arl. 15 da Lei n° 8.666/93, segundo as cláusulas
e condições seguintes:

1.1. 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 NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, cujos quantitativos,
especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitalório cm
epígrafe.

2.1. Integra a presente Ata dc 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 orgão 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, dc 16 de julho dc 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 c-mail, para assinatura da ARP, assinatura do contrato e
retirada da nota dc empenho;
3.3. Observar para aue, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação c?^idas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação/ue novas certidões ou documentos vencidos;
3.4. Conduziiveventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequaç^ão à/novas condições dc mercado, e de aplicação de penalidades;
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3.5. Realizar, quando necessário, previa reunião com os licilantes objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema dc Registro de Preços;
3.6. Consultar os Ibrnecedores registrados (observada a ordem de ciassilicação) quanto ao interesse em
fornecimento do (s) ma.-.r.ül (ais) a outro (s) órgão (ãos) da Administração Pública que externe (m) a
intenção dc 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 c fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação durante a
execução contratual, na presente ARP.

O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através dc gestor próprio
indicado, obrigam-se a:

4.1. Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins dc 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 GERENCIADOR eventuais desvantagens 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 efetivamente
realizada;
4.6. Acompanhar c fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação c na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplcmento do particular.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo dc 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, c
retirar a respectiva nota de empenho, no que couber;
5. 2. Informar, no prazo ,á imo dc 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 dc 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 Posleriori 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
c qualificação cujas validados 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 c participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;
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5.10. Pagar, pontualment.,- (s) fornecedor (CvS) 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;
5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for
o caso;

G
A presente Ala de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
ate o dia QQZ.C de FbUÇ^i^dc 2021.

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 c demais
ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.

EMPRESA: CHRISTIANNY MAROJA

CNP.J: 04.462.687/0001-38

ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ALMEIDA, 210 A, JAGUARIBE - JOÃ PESSOA/PB, TEL;
(83) 3262-0382
RESPONSÁVEL: WILLIAN AUGUSTO INÁCIO DA SILVA
CPF: 569.527.324-20

RG: 1187482 SSDS-PB

ITEMÍ |j:üANT.unidJ
MODELO

valor

IINIT.

VALOR. 1
TOTAL 1

2

Adoçante líquido, .tipo sacarina, primeira
qualidade, com l. iG^ml. Acondicionado em

embalagem original do fabricante, com
dados de identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade. 0 produto
deverá ter registro no ministério da
agricultura e/ou Ministério da saúde. Prazo
de validade mínimo dc 12 meses a partir da
data dc entrega.

1.096 mu.
1

MARATA R$ 2,95 RS 3.233,20

3

Alecrim dcsidratado, embalagem com 6g,
idcntiricada com selo dc Validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade
mínimo de 03 meses a partir da data de
entrega.

274 UND. SADIO RS 3,50 RS 959,00

14

Bombons recheados com cobertura de

chocolate de 21,5g enypct de Ikg. Prazo dc
validade mínimo d^l2 meses a partir da
data de entrega. /

6 UND. LACTA R$ 29,15 RS 174,90

18
Catchup cmbala^m com peso médio de
40Üg, embal;|,tí|;;4 com prazo de fabricação 137 UND. QUERO RS 3,95 RS 541,15
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e validade mínimo de 12 meses a partir da
data de entrega, conforme rotulagem da
ANVISA.

26

Creme de leite - UHT homogeneizado,
embalagem de 200ml. Prazo de validade
mínimo de 06 meses a contar da data de

entrega.

548 UND. BETANIA R$ 2,45 RS 1.342,60

31

Farinha de mandioca, embalagem com 1 kg
acondicionada em embalagem original do
labricantc, 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 meses a partir da data de entrega.

1.825 KG ST" MARIA R$ 2,50 RS 4.562,50

34

Farinha láctea, a base de farinha de trigo c
leito integral. Embalagem com 400 g, com
identificação do produto, marca do
fabricante. Prazo de validade mínimo de 06

meses a partir da data de entrega.

455 UNID. MARATA R$ 7,95 RS 3.617,25

38

Fermento em pó químico de lOOg,
identificada com selo de validade c

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

88 UND.FLASHMAN R$ 3,23 RS 284,24

41

Leite condensado, embalagem de 395g.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

729 UND. BETANIA RS 3,75 RS 2.733,75

49

Manjcricão desidratado, embalagem entre
7g à lOg identificada com .selo de validade
e rotulagem da A^A^ISA. Prazo de validade
mínimo de 12 mc.ses a partir da data de
entrega.

274 UND. SADIO RS 2,37 RS 649,38

60

Queijo ralado embalagem 50g, identiíicada
com selo de validade e rotulagem da
ANVISA. Prazo de validade mínimo 12

meses a contar a partir da data de entrega.

1.370 UNID.
NATURAL

^ DAVACA
RS 2,45 RS 3.356,50

67
Canjiquinha de milho diet enriquecida com
ferro e ácido fólico embalagem de 200g.

580 UND. CORINGA RS 3,95 RS 2.291,00

68

Mistura para Mingau Sabores tradicional,
aveia cereais c mel Informações do produto
Ingredientes: Amido de milho, açúcar,
vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio,
fósforo e ferro), aromatizante, corante
carmim. Embalagem 200g, não contém
glúten. /

600 UND. MARATA RS 3,80 RS 2.280,00

V/Vl^OR TOTAL: RS 26.025,47

(VINTE E SEIS MIL E VINTE E CTNíCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
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7.3. O valor lolal da presente Ala de Registro de Preços c de RS 26.025,47 (vinte e seis mil e vinte e cinco
reais c quarenta e sete centavos).

íj^.PRÒÇEDmrÈNTÒS PÃRA FORNECíMíllNtO t)OS PRODUTOS^

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá mediante as suas
necessidades eíelivar 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 empenho é o documento competente para firmar o compromisso de fornecimento com o fornecedor.

9.1. A existência desta Ala de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar 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.

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

11.1. A Ata de Registro 'iç Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no ari. 65, da
Lei 8.666/93; V *
II.LI. 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.

Íí:- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO^

... .

o FORNECEDOR 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 liipóteses previstas na cláusula das Peiialidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade/Úe cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada cm relatório da fiscalização;
12.1.6. Quando o FORNECEDOR RECTISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por
escrito, comprovar estar impossibililadcyuc cumprir as exigências do compromisso do fornecimento;
12.1.7. Por decurso de prazo de vigcn^t;
12.1.8. Não restarem fornecedores íoííklrados;
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I2.L9. Não cumprir as obrigações constanlcs da Ala,de Registro de Preços;
12.1.10. Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido c a Administração não aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de incxecução lotai 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 c 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 alinea "n" desta cláusula deverá ser fonnulada 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 licitantc, 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
comunicação 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 falo
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

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

13.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, no caso de incxecução total da
obrigação assumida;

13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atra.so e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, injustificadamente, 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 c impedimento dc contratar com a Prefeitura
Municipal de Bayeux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por ate 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 c acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO LICITATÓRIO N° 00001/2020 - FMS-PMBEX;
14.1.2. Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00001/2020 - FMS-PMBEX e anexos;
14.1.3. Propo.sta Comercial da (s/ FORNECEDORA (S): CHRISTIANNY MAROJA, CNPJ:
04.462.687/0001-38

14.1.4. Ala(s) da(s) sessão(ões) cirçiínslanciada(s) do PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00001/2020 - FMS-
PMBEX.
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15.1. Para dirimir as questões 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 art.
102, Inciso I, alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ata de
Registro de Preços que lida e achada coníbrme vai assinada pelo gestor constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciador e pelo (s) particular (es) forneccdor(es).

JOSi: GILLIARD ABRANTES PEREIRA

GESTOR CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GERI7ÍVCIAD0R DjVARP

NNY MAROJA

62.687/0001-38

• ITENTORA DA ARP

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL



A
CPL - Comissão

Permanente de Licitação

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

N° 00001/2020 - FMS - PMBEX

EXTRATO DE ATA

N° 00007/2020 E SUA

PUBLICAÇÃO EM
IMPRENSA OFICIAL:

• DIÁRIO OFICIAL DO
Permo' estado

®)IÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO ík

COi; / PORTAL DÂ^AL
TRANSPARÊNCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CFL(c?'BAYEUX.PB.GOV.BR



BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00007/2020 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 PRESENCIAL SRP N° 00001/2020 -
FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 00001/2020 - FMS - PMBEX, que

objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB,
publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00007/2020 - FMS-PMBEX 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: CHRISTIANNY MAROJA, CNPJ: 04.462.687/0001-38

ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ALMEIDA, 210 A, JAGUARIBE - JOÃ PESSOA/PB,
TEL: (83) 3262-0382

VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRO DE 2021

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

2

Adoçante líquido, tipo sacarina, primeira

qualidade, com 100 ml. Acondicionado em

embalagem original do fabricante, com

dados de identificação do produto, data

de fabricação e prazo de validade. 0

produto deverá ter registro no ministério

da agricultura e/ou Ministério da saúde.

Prazo de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

1.096 UND. MARATA R$ 2,95 R$ 3.233,20

3

Alecrim desidratado, embalagem com 6g,

identificada com selo de Validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade

mínimo de 03 meses a partir da data de

entrega.

274 UND. SÁDIO R$ 3,50 R$ 959,00

14

Bombons recheados com cobertura de

chocolate de 21,5g em pct de Ikg. Prazo

de validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

6 UND. LACTA R$ 29,15 R$ 174,90

18

Catchup embalagem com peso médio de

400g, embalagem com prazo de

fabricação e validade mínimo de 12 meses

a partir da data ut entrega, conforme

rotulagem da ANVISA.

137 UND. QUERO R$ 3,95 R$ 541,15

26

Creme de leite - ÜHT homogeneizado,

embalagem de 200ml. Prazo de validade

mínimo de 06 meses a contar da data de

548 UND. BETANIA R$ 2,45 R$ 1.342,60
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entrega.

31

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, de acordo com a resolução

12/78 da CNNPA. Prazo de validade

mínimo de 06 meses a partir da data de

entrega.

1.825 KG ST3 MARIA R$ 2,50 R$ 4.562,50

34

Farinha láctea, a base de farinha de trigo e

leite integral. Embalagem com 400 g, com

identificação do produto, marca do

fabricante. Prazo de validade mínimo de

06 meses a partir da data de entrega.

455 UNID. MARATA R$ 7,95 RS 3.617,25

38

Fermento em pó químico de lOOg,

identificada com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a partir da data de

entrega.

88 UND. FLÀSHMAN R$ 3,23 R$ 284,24

41

Leite condensado, embalagem de 395g.

Prazo de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

729 UND. BETANIA R$ 3,75 R$ 2.733,75

49

Manjericão desidratado, embalagem

entre 7g à lOg identificada com selo de

validade e rotulagem da ANVISA. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir da

data de entrega.

274 UND, SADIO R$ 2,37 R$ 649,38

60

Queijo ralado embalagem SOg,

identificada com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade

mínimo 12 meses a contar a partir da data

de entrega.

1.370 UNID.
NATURAL

DAVACA
R$ 2,45 RS 3.356,50

67

Canjiquinha de milho diet enriquecida
com ferro e ácido fólico embalagem de

200g.

580 UND. CORINGA R$ 3,95 RS 2.291,00

68

Mistura para Mingau Sabores tradicional,
aveia cereais e mel Informações do

produto Ingredientes: Amido de milho,
açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais

(cálcio, fósforo e ferro), aromatizante,

corante carmim. Embalagem 200g, não

contém glúten.

600 UND. MARATA RS 3,80 RS 2.280,00

VALOR TOTAL: R$ 26.025,47

(VINTE E SEIS MIL E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2020.

)SÉ GILLIARD ABRANTES>EREIRA
GESTOR C0N3T)TUCI0NAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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PREFEITURA MUNICIPAL l>E CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUMCIPAI.DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATO

OhjcluiCunlniia^âo dc profissionais iiKdicos, com coniprovaoüo clc cxiwricnciu de atuação, para aicn-
dinicnlo de uriiêtiei.-i e cntcrgcneia, de lorma coniplcniciitur, cm regime de .iiendiineiilos atnbuliitorí.iis,
cínii^ins, piirecercs médicos, plantões picsenclaise/oii sohieaviso, procedi menlos aminiiatoriiiis e visiULS
clínicas, para desempenharem siiius niividadcsjunui ao l'iiiido Municipal dc .Saúde de Campina Oninde.
Prazo cniiiraCiiul: 12 (dozei meses, Eundsmcutacno Legal: Lei i)°. 8Õ6&">3, allcrad.n t Cfinmnda
Pública n*. 16.0ü|y20l'í/'F\}S/PMCG, raiificada aiiavcs dc processo dc Inexigíhliiclude dc Lieiiação.
Funcional progrumática: 10.302.1010.2104. Elemento da (lMpésa:33'>íL3õ, Fonte dos recursos; 1214.

1 VUatrrttiti IntIelhilUbrff dr LkkM Verm

lie L^n^H VU*U<JusRE«

LUZIA MARIA MARINHO LFITK PINTO

Üccretãriu de .Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTR^Vro DF. CONTRATO

Instrumento: Teimo De Contraio lí)I42/2020/Sms'Pmcg. Partes: Fms/Pmcg E Cdh - Cetiiro Dc
Diagnostico llumimo Lida. Objeto: Aciuisição Dc Rcagcmcs E liisuinü.s Laiioratotiais. Com Hquipiimeniiis
EAutomaç.ío E Scini-Automnçài) F.Acessórios Fm Regime IX: C'omodaio. Parti .Metider.As Ncceasídailes
Dos l.aboralõrios De Análises Clinic.is Da Sccrciaria Miinicip.il Dc Saúde Dc Campina Untiidc • Pb.
Valor Global: RS I40.3nn,00. Prazo Contratual: Até 31 Dc Dezembru De 2020. Fiindamentavãn
Legal: Pregão Pieseneial N". l667.3/2()l'XSms/Pmeg - l.eis N" 8.666í'>3 F N" 10.520,02. Alteradas,

'loiiais Programãcicns: 10.302.1010.2104, EicmeniuDn Despesa: 33''(l.3(i. Funtes Dc Ri-eursns:
, SÍgnalãríi>.s: l.u/iii Maria Maiinlin Leite Pinto F Ornar lliig» Martincz.

I Nluria Muriiihu Leite Pinto

Secretária dcSmidc

PREFEITURA MUNTCIPAI, DF. CAMPINA GRaNDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

F.XTR.\TO DE CONTR.ATO

Instrumento: Tcnnc» Dc Cjintr.ito N° l<il3í)/2020/Sms/Pmcg. Partes: Siii.s/Pmcg E A Empresa Pa
raibana De CDiimiiie.nçào - Epe. Objeto; Serviços De l'ublieavào De Miilêiiiis No Diário Oficial Do
E.stado Da Paniiba. Valor Global: RS 3(10.000.00. Pniz» Contratual: Atú 31 Dc Dezembro Dc 2020.

Fundaincntaçún Legal: (iie.sigihilid.ule De Licitação N". U)0.S4/2020'Sni5.Pmcg - Lei N" .S.fiíifi.''l3.
Funcional Programálica: 10.122.2001.2112. Elemento Da Despesa: 3300.34. Fontes De Recursos:
1211. .Signatários: Luzia Maria Marinho I.citc Piuio K Naiiã Garccz Dc Castro Dcirlit.
Luzia Maria Marltihu Leite Pinto

.Seerctárin de Saúde

Prefeitura Municipal
de Bayeux

UCiTAÇOES
prefeituramunicipai.de RAVEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
GABINETE DA SECRETARIA

extrato da ata DF. REGI.STRO DE PREÇOS
N» OU007/2020 - FMS-P.MBEX

A.SFCRf:TAR!A MÜNICIPALDESAÚDF-DA PREFEITURAMUNICIPAi.DE BAYEUX-PB,aimvá-s
';eK(i)r(a) dcsia edilidade, de acordo com ax airibniçòe.s que Ibes roram eonreridus. cm conformidade
^re.sulladn do PREGÃO PRF-SENCIAL SRP N= 0í)í)()i/2í»20 - FMS-PMBF.X. regido pelo PRO-

Cl!SSO ADMINISTRATIVO N^DOnoUíiOO-FMS-PMBFX. que objciivno REGISTRO DF l'HFÇO.S
CONSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE CtNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA .õTENDER AS
NECESSIDADES DASECRETA.RIAMUNlCiPALDESAÚDEDEBAYEUX-PB.publicaocxlmloda
ATA DE REG ESTRO DE PREÇOS N" (1(1007/2020 - FMS-PMBEX sendo que o prazo de validade c de
um ar.u cunUtdo da data da assinatura da mesiru cde.slc extraio, lendo sun clicúcin através da publicação
cm imprcu.se olicial cuiifurmc ruinceedur. itens, marcas e valores abaixo rcl.icionados,
EMPRESA: CHRISTIANNV MAROJA, CNPJ: 04.4(Í2.6K7/0001-3S

ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ALMEIDA. 210 A. JAGUARIRE -JOÀ PF.SSOA/PR.
TEL: (83) 32(>2-rt382
VIGÊNCIA; I2DI-; FEVEREIRO Dii 2()20ATÊ 12 DE FEVERIÍIRODE202I
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Baycu-x - PU. 12 dcFcvcrciro de 2020,
.lOSÉ GILLIAUD ARRANJES PEREIRA

GE-STOU CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE
FUNDO .MUNICIPAL DF. SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAl.DF. BaVEUX
.. COMISSÃO PERMANENTE DE LICri AÇÃO

/  AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" (10(1(15/2112(1 - PMIIEX

PROCESSO ADMINIS I R.ATIVO N" 00012/2020 - PMBEX
A Prercilura Municipal dc UnyeuvTU. através daromix.s:iü Permauciitede Licilaçàu. torna público que
fará rc.ilizar pmcedimenuí iicitalóriir. na ntodnliiladc TOM.ADA DE PREÇOS. doTIPO MENOR PREÇO
Gi.OIl.M., em regime de execução de empreiiaiü i>or preço unitário, ãs I i;flO (ONZE) horas do dia 03
DE .MARÇO DE 2020, cuio obicto e .i CONTRAlAtrÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LüURlVAl. CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNI
CÍPIO DE ÜAYEUX,'I'U. AscssSu pública seni realizadn nastiludu Coini.ssão Permanente de Lieilação,
[oeatizada miCeiuroAdminislralivo Municipal da Prufciliira Miiníeipiil de Bayeu.x, Av. Liberdade. 2(i37
- Sexi - Bayeux - PB. CNPJ n''ü8.'J2'l,58I/()0UI-60. Cópia di> Edital c seus anexos poderão ser ofaiidos
110 Portal ün Transpaiéncia da Prefeitura Munieipal de Bayeux ihitoc.Vwi-wtv.btiveuv.rili.qov.hr-lieit.ieoes)
ou por e-mail (licitueuohaycaxt^gmail.com), a partir da publicação deste avUn.

Biiycux-Pb. 13 dc Fevcteínt de 2020.
EM ANOEI. DA STI.VA a1 ,VF.S '

Presidente da CPIJPMBEX

PREFEI I URA MUNICIPAL DE lUVEUX
SF.CHF. I ARlA DA SAÚDE

GaIIINK l E DA SECRETARIA

EXTRATO DA.ATA DF. REGISTRO
DF. PREÇOS N° fll)(l08/202n-. FMS-PMBEX

ASECRETARIAMUNICirALDESAÚDF-DAPRI-FFlTIJUAMtfNICIPALnnRAVEüX-PB.através
doia) gc$tor(a) desta ctlilídadc. de acordo com tis atribuições que Ibcs forant eonfeiidiis, cm cpiifonuiiLadc
ixiln o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP N" ÜÜÜ01/2(I20 - FMS-PMBEX. regido pcki PRO-
CES.S(VADMINISTRATIVON"miltr)1.2n20 -- EMS-PMBEX.queobJetivao REGISTRO DE PREÇOS
CON.SIGNADO EM .MA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIJZ/VDA
NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERF-CÍVRIS. PARA ATENDER AS
NECE-SSiDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE H.\YF.UX-P».piibiicaoexiratodn
ATA DE REGIS TRO DE PREÇOS N' l»ll)tlK/2(l2(l FMS-P!vlBEX .sendo que o prtiza. <le validade é de
um ano contado dü ilJia da as<,inaiura da mesitui c de.sic extrato, tendo .sua eficácia através ilu publicação
cm imprensa oficial conforme fomcccdoi. itens, marcas c v.tiorcs abaixo reíaoiontulos.
E.MPRESA; : LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA. CNPJ: 26.200.355/00(11-56
ENDEREÇO: RUA DR. SAN JUAN. 25'). BAIRRO ÜO.S ESTADOS -Jü.Ã Pl-:SS0A/1'B,CEP: 58.030.
226, TEL: (83) ')WiOX-S444
VIGÊNCIA: 12DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVERIURODE 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DA SAÚDE GABINETE DA SECRETARIA

GABINETE DA SECRETARIA
EXTRATO OA ATA OE REGISTRO DE PREÇOS N* 0O0Ü9/202O- FMS-PMBEX

EXTRATO OA ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N* 00007/2020 - FMS-PMBEX
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNIGPAL DE BAYEUX -

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREfEITURA MUNIGPAL OE BAYEUX ■

PB, airsvis do|a) gcsiai(a) dciia cdlildadc, dc acordo com as arilbulçOcs qua lhes foram

conferidas, em conformidade com o resultado do PREG&O PRESENCIAL SRP N' 00001/2020 -
FMS • PMBEX. regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N< 00001/2020 - FMS - PMBEX, que
oblctiwd 0 REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO OE
EfYlPRESA ESPECIAUZAOA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS AUMENTlOOS NAO PERECÍVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 8AYEUX-PB,
publica 0 Cílrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 00007/2020 - TMS-PMBEX sendo que o

PB, através doía) gcslorfa) dcsia ediildadc. de acordo com as atribuições que lhes (oram
conlertdas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP N' 00001/2020 -
FMS - PMBEX. regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 00001/3020 - FMS - PMBEX, que

Objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO OE
EMPRESA ESPECIALI2A0A NO FORNEGMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB,
publica 0 extrato da ATA OE REGISTRO OE PREÇOS N' 00009/2020 - FMS-PMBEX sendo que o

prato de validade é de unt ano contado do daia da assinatura da mesma c deste extrato, lendo
sua cRcécia através da publicação em Imprensa oficial conforme fornecedor. Itens, marcas e

prato de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrata, tendo valores abatxo relacionados.

sua cficizií através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor. Itens, marcas c

valores abaixo relacionados. EMPRESA;: RAIMUNDO AOELMAR FONSECA PIRES. CNPJ: 07.S26.g79/0001-8S

ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND. 47SS, GALPÃO 06, DISTRITO

EMPRESA: CKRISTIANNY MAROJA. CNPJ: 04.462,637/0001-3$
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ALMEIDA, 210 A, JAGUARIBE - JOA PESSOA/PB,

INOUSTRIAL-CAMPINA GRANDE/PB, CEP: S8.411-4S0, TEL; (83) 3331-2490
VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRO OE 2021

TEL [83) 3262-0382 _  _

MARCA/

MODELO
VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO OE 2020 ATÊ 12 DE FEVEREIRO DE 2021 ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.

VALOR

UMT.
VALOR TOTAL

Açúcar, tipo cristal, çompoiição

origem vegetal, lacarose de cana deITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID.
MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
] 5.470 KG PARARI RS 2.30 RS 12.034.00

Adoç-inte liquido. Iipo sacsrina, primeira validade mínimo 06 meses o contar da

qualidade, com 100 ml, Acondicionado cm data de entrega.

2

embalagem original do fabricartie, com
dados de ídentilieacao do produto, data

de fabricação e praro de validade. O

produto deveré ter registro no ministério
da agricultura e/ou Ministério da saúde.

Prato de validade mirdmo de 12 meses a

1.096 UNQ. MARATA RS 2,95 RS 3.233,20
4

Arrot branco poilrio tipo 3, nSo deve
apresentar molo, sul»lãnciai noclvat.

Embalagem devem estra Intacta,

aeondtcmnadai em pacotes de Ikg,

em porietlleno, trantpjrenie, atoxico.

projo de validade Minimo de 12

mecesa tiartlr da ítalo de entrega,

3.102 KG XIKA RS 2,53 RS7417.04

3

Alecrim dcsldml.ido, embalagem cbm 6g,
Idenilllcada com selo de Validade e

lolutagcm da ANUISA. Prato de validade

mlisirr.o de 03 meses a partir da data de

entrega.

274 UND. SADIO RS3.sa RS 959.00
S

Arrot parboilltodo tipo 1, nSo deve
apresentar mofo, substâncias nocivas.
Embalagem devem cstra intacto,

acondiciorradas em pacotes de Ikg.

em trollelileno, transparente, dtdxlco.

Prato de valldailn mínimo de 12

meses a pinir dl dota de entrega.

6.204 KG KIKA RS 2,70 R$ 16.75040

Bombons recheados com cobertura de

chocolate de 21,5g cm pct de Ikg. Prata
de v.tlldade mlnlmn de 12 meses a partir

da data de entrega.

14 C UND. UCTA RS 29,IS RS 174,90 Avela floco finos, isenta de mofo. livre
de parasitas c substâncias nocivas,

ícondlclanada cm embalagens de SOO

g, atcVrica, rescstente e

hermeticamente vedada. Prato de

valIsUde mínimo de 13 meses a partir

da data de enlrega.

U

Catchuo embalagem com peso iT%èdro de
aoog, embalagem com prato de

fabrit3(So e validade mínimo de 12 meses

a partir da d.na de entrega, conforme
132 UNO. QUERO RS 355 RS 541,15

6 6RS UNO. von RSS.^ R$40a7.ZS

rotulagem da ANVISA. Biscoito água e sai farinha de trigo

26

Creme de leite - UHT homogeneitado,
embalagem de 20üml, Prato de validade

S48 UNIA. "BETANIA RS2.4S RS 1,342,60'

10' enrlque6da com ferro e ácido fòUco.

acúear, creme vegetal acúcar

910 UNO VITABONO RS 2,30 RS 2.093,00

mínima de 06 meses a contar da dais de

entrega. invertido, sal, fermento químico

blcarbonato de ambnío. Conlim
31

Fatittha de mandioca, embalagem com I

Et ocondlcionada em emtialaeem original
1.82S KG ST* MARIA IIS230 R$4.S62.S0

validade mínimo de 13 meses a psrtír

da data de entrega
do fabricante, com dados de Identificação

de produto, dota de lnbrlc,-){ão c prato de

vaildadc, de acordo com a resolução

12/28 da CNNPA. Prato de validade

mínimo de 06 meses a partir da data de

11

Biscoito cream craque IntegraL Isento
de mofo c substâncias nocivas, com

consistência crocanie. embalagem

plástica, alOvica. pacote com 4CI0g.

Prato de validade minimo de 12

2.740 UND VTTABONO R$2,29 RS 6.274,60

entrega. meses a partir lia data de enuega.

Farinha lãctea, a base de farinha de trigo e Biscorto do<e, tipo Maria, rsento de

leite integrai. Embalagem com 400 g. com rrsofo e substâncias nocrvas, COm

34 Identificação do produto, marca di>
t,sbrlciinle. Prato de valid.ide mínimo de

06 meses a partir da data de entrega.

4SS UNID. MARATA RS 735 R$3.617JS
12

consIstèncUi crocanie, embalagem

plástica, atávica, pacote com 400g,

Prato de validade mínimo de 13

2.740 UNO VTTABONO RS 2.30 RS6.303/»

Fermento em pó químico de IDOg,
identificada com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prato de validade

mínimo de 12 meses a partir da data de
cniregit.

3a 88 UND. FtASHMAN RS 3,23 RS 284.24

aiSCOlIO tipo rosqujnha, dNcrsOs

sabores (chocolate, baunilha e coco),

pacote com 400 g. Acondicionado «m

embalagem csriginal do fabricante,

com dados de tdersilficação do

produto, data de labncação e prato
de validade, de acordo com a

resolução 13/78 da CNNPA Prato de

UND VITAMASSA RS 1491,95.

41

Leite condensado, embal,igem de 39Sg.

Prato de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

729 UNO, BETANIA HS3.7S RS 2.733,7S

13 685

Manjeticão desldralado. embalagem validade minimo de 12 meses a partir

entre 7g i lOg identificada com selo de dl data de entrega.

49 validade c rotulagem da ANVISA Prato de
validade mínimo de 12 meses a partir da

data de entrega.

274 UNO. SADIO R$2.37 RS 649,38 Café torrado e moldo, a vácaro. com

250 g. Acondicionado em embalagem

original do fabricante, com dadas de

60

Queijo ralado embalagem SOg,

Identificada com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prato de validade

mínimo 12 meses a contar a partir da data

de entrega.

1.370 UNID.
NATURAL

OAVACA
RS 2.4S R$3.3SS,50

15

identlRcacão do produto, data de
fabrlcaçUa c prato de validade, de

acordo com a retnlucáo 12/78 da

CNNPA O produto deverá ter o sela

de pureta da nisociaclo brasileira da

indústria do café • A9iC Prato de

vaildadc minimo de 12 meses a partir

do data de entrcg.r.

2,960 UND PURO RS 3,49 RS 10.330,40

67

Canjlqulnha de milho dict enriquecida
com ferro e Ilcido fúllco embalagem de 580 UND. CORINCA RS 3,95 RS 2.291,00

200g.

Mistura para Mingau Sabores tradicional,

avela cereais e mel Informações do

produto Ingredientes: Amido de milho. 16

qualidade, contenda ISgrc cabra com
34 lablrrlrs. Embolngeiri com dados

de Identificação do produto, marca do U7 CAIXA WTAMÜ RS7.2S RS 993,35

60 aCúcar. vitaminas |A c C), sais minerais

(calcio, fósfcro e ferro), aromatiiantc,
corante carmím. Embalagem 200g, não

contém glúten.

600 UND. MARATA RS 330 RS 2.280,00 fabricante, data de fabricação e preto

de validade minimo de 12 meses a

partit da data de entrega

Chá 15g cr c/ 10 saculnhos. sabor
erva doce, erritulagem com praro de

fabricação e vallditde minimo de 12
meses a partir rja data de entrega,

VALOR TOTALl |IS 26.025,47
21 220 CAIXA MARATA RS 2.49. RS547,80

(VINTE £ SEIS MIL E VINTE E ONCO REAIS E QUARENTA ESETE CENTAVOS)

conforme rotulagem da AMYISA.

Bsyeux - PB. 12 de Fevereiro de 2020.

32

Chá ISg, e« c/ 10 saquinhos, sabor
camomila, embalagem com prato de

labrlcação c validade minimo de 12 320 CADCA MARATA R$2.49 RS 547.80

nseses e partir da data de entrega.

JOSÉ GILUARD ABRANTES F-, Coíorifico b.siru teor de sddio Inferior

GESTOR CONSTITUCIONAL OA SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

74
IlOmg, pct TOOg, ideniilicado com

selo de valld.rde e tnlulagem ria

ANVISA. Prato de validade mínimo de

4.S60 UNO SÃO lutARCOS RS 046 RS 1.641,60
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Aos .Doze dias do mês de do ano de 2020, a Sccrelaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Baycux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede Rua Flávio Maroja, s/n - Centro,
Bayeux-Pb - 58306-390, neste ato representada pelo Secretário de Saúde, Sr. José Gilliard Abrantcs Pereira,
brasileiro, residente e domiciliado à Rua Luiz Ribeiro do Amaral, n" 233, Geisel, João Pessoa/PB, Cep:
58075-390, CPF n° 009.459.964-54, Carteira de Identidade n" 2575138 SSP/PB, gerenciador da presente
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
SRP 00001/2020 - 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 NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, processada nos lermos
do PROCESSO LICITATÓRIO N"" 00001/2020 - FMS-PMBEX a qual se constitui cm documento
vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n° 8.666/93, segundo a.s cláusulas
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 NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB. cujos quantitativos,
especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licilalório cm
epígrafe.

2.1. Integra a presente Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Baycux, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Flávio Maroja, s/n - Centro, Bayeux-Pb -
58306-390, inscrita no CNPJ n" 08.924.581/0004-02, na qualidade do 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 contida.s no Decreto Municipal if 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 c 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
c 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, c de aplicação de penalidades;
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3.5. Realizar, quando necessário, previa reunião com os licilantes objelivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
3.6. Consultar os fornecedores registrados (ob.servada a ordem de classificação) quanto ao interesse em
fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) 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 ÓRGÃO PARTICIPANTE c o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, 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. VcriOcar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, informando
ao ÓRGÃO GERENCIADOR eventuais desvantagens verillcadas;
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 fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemcnto do particular.

O FORNECEDOR obriga-se a:

5.1. Assinar a ARP, assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, c
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 Admini.stração 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
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
c 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 c participante (s) c/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;
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5.10. Pagar, ponlualmenle, o (s) fornecedor (cs) 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;
5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, apôs os lances, se for
o caso;

A presente Ala de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
até o dia de 2021.

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

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

EMPRESA: LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA

CNP.J: 26.290.355/0001-56

ENDEREÇO: RUA DR. SAN JUAN. 259, BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃ PESSOA/PB, CEP; 58.030-
226, TEL: (83) 99608-8444
RESPONSÁVEL: ERMERSSON HENRIQUE DE ARAÚJO OLIVEIRA
CPF: 097.266.774-16

RG: 3695823 SSDS/PB

7

UNI D.
MARCA/

MODELO

VALOR

U.NIT.

. VALÒR 1

total: ■ 1
Azeite de oliva extra virgem 500 ml.
Prazo de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.
274 UNO TRADIÇÃO RS 16,50 RS 4.521,00

8

Azeitona verde sem caroços embalagem
de 2kg. Prazo de validade mínimo de 12
meses a partir da data de entrega.

685 UNÜ
VALE .

FÉRTIL
RS 27,50 RS 18.837,50

9

Batata palha embalagem de 500g. Prazo
de validade mínimo de 12 meses a partir
da data de entrega.

36 UND YOKI RS 4,80 RS 172,80

17

Canela em pó, acondicionada em
embalagem de polipropilcno original de
fábrica, com 50g, 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 dc validade mínimo
de 12 meses a partir da data de entrega.

137 UND KINOTTO RS 3,90 RS 534,30

35
Feijão carioca tipo 01, livre de
suiidades, parasitas e larvas, constituído

2.740 KG COMETA RS 5,14 R$ 14.083,60
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no mínimo 90% a 98% dc grãos inteiros
e  íntegros, na cor característica, a
variedade correspondente dc tamanho c
formatos naturais maduros, limpos c
secos. Prazo dc validade mínimo dc 06

meses a partir da data dc cnlrcaa.

Maionese 500g, identificada com seio
de validade c rotulagem da ANVISA.
Prazo de validade mínimo dc 12 meses a

partir da data de entrega.

Margarina vegetal sem sal - produto que
se apresenta sob forma de emulsão
plástica ou Ouída, principal do tipo água
cm óleo, produzida basicamente a partir
de óleos c/ou gorduras comestíveis de
primeira qualidade. O produto deverá ler
82% dc matéria graxa a 16% dc
umidade no máximo. A empresa deverá
apresentar registro no ministério da
saúde (dinal), ficha técnica emitida e
assinada pelo fabricante, laudo
bromatológico completo expedido por
laboratório 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 dc acordo com a nta-50 do

decreto estadual n.o 1.486 dc 20/10/78.

A embalagem deverá ser em pote dc
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.

Óleo de soja, 100% natural.
Embalagem: pel com 900 ml. Isento de
odores estranhos ou qualquer substância
nociva. Prazo de validade mínimo 12

meses a contar a partir da data de
entrega.

Vinagre dc álcool, com 500 ml.
Acondicionado cm embalagem original
do fabricante, com dados de

identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade. O
produto deverá ler registro no ministério
da agricultura e/ou ministério da saúde.
Prazo de validade mínimo 12 meses a

contar a partir da data de entrega.

Sal iodado, refinado, com 1 k

R$ 4,90QUERO R$ 1.773,80

PRIMOR

SIF: 1701
RS 4,05 RS 3.564,00

RS 4,18 RS 11.453,20

RS 1,18 RS 2.596,00MARATA

UND PIRÂMIDE RS 1,17 RS 801,45
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embalaaem

VALOR TOTAL: RS 58.337,65

(CINQÜENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO

CENTAVOS)

7.3. O valor letal da presente Ata dc Registro de Preços é de RS58.337,65 (cinqüenta e oito mil e trezentos
e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

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

8.2. O empenho 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 ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-Ihe facultada a realização de
procedimento cspecínco para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, cm
caso de igualdade de condições, a preferência.

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

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 séf 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 junlo aos fornecedores para negociar o novo valor
compatível ao mercado.

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:
12.1.1. Deixar de cumprir íielmcnle as obrigações legais;
12.1.2. Incidir em qualquer uma das hipólesc.s previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado;
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito dc auferir vantagem ilícita;
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12.1.5. Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório dá liscalização;
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. For decurso de prazo de 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 fornecimento no prazo estabelecido c a Administração não aceitar sua justificativa;
12.1.11. Em qualquer das hipóteses de incxecução 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
Regi.stro de Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, facultada ã Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não
aceitas as razões 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 inacc.ssível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a
comunicação .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 fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos de incxecução 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 e
criminal que scu(s) ato(s) cnscjar(em):
13.1. Advertência;

13.2. Multa de 10% (dez por cento) .sobre o valor global do Contrato, no caso de incxecução total da
obrigação assumida;
13.3. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, injuslificadamcnte, 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, aiinea "g" e "h",
do prc.sente instrumento contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar dc licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal dc Baycux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por ate 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 Ala dc Registro dc Preços vincuIa-sc às disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos c acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO LICITATÓRIO N" 00001/2020- FMS-PMBEX;
14.1.2. Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00001/2020 - FMS-PMBEX c anexos;

oi



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S); LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA,
CNPJ: 26.290.355/0001-56;
14.1.4. Ala(s) da(s) scssâo(ões) circunslanciada(s) do PREGÃO PRESENCIAL SRP N^ 00001/2020 - FMS-
PMBEX.

SÇIM.Ã QUINTA - DO FORQ

I5.I. 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 arl.
102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a presente Ata de
Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo gestor constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciador e pelo (s) particular (cs) fornecedor(es).

ÍILL^AR^SJOS

GESTOR CONSTITUtflONA

FUNDO ivíííf^i^j^
GERENCIADOR

IRA

ÍICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE

ARP

(,i
LUCIELMA MARI^OLIVEIRA r/Á SILVA

CNpJ: 26.#90.355/0001-5jl
EMPRESA DETENTORA DA ARP

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL
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BAYEUX
COVCRNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IM® 00008/2020 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX -

PB, através do(a) gestor(a) desta ediüdade, de acordo com as atribuições que lhes foram
conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2020 -

FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 00001/2020 - FMS - PMBEX, que

objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB,
publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00008/2020 - FMS-PMBEX 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:: LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ: 26.290.355/0001-56

ENDEREÇO: RUA DR. SAN JUAN, 259, BAIRRO DOS ESTADOS-JOÃ PESSOA/PB, CEP: 58.030-
226, TEL: (83)99608-8444

VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRO DE 2021

DESCRIÇÃO

Azeite de oliva extra virgem 500 ml.

Prazo de validade mínimo de 12 meses

a partir da data de entrega.

Azeitona verde sem caroços

embalagem de 2kg. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a partir da data

de entrega.

Batata palha embalagem de SOOg.

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 SOg, 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 data de

entrega.

Feijão carioca tipo 01, livre de

ÍUANT. UNID.
MARCA/ VALOR

MODELO UNIT.
I VALOR TOTAL I

UND TRADIÇÃO R$16,50 R$4.521,00

R$ 18.837,50R$ 27,50

R$ 4,80 R$ 172,80

R$ 534,30R$ 3,90KINOTTO

COMETA R$ 5,14 R$ 14.083,60



BAYEUX
COVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
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.

Maionese 500g, identificada com selo

de 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 de

emulsão 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 umidade no

máximo. A empresa deverá apresentar

registro no ministério da saúde (dinal),

ficha técnica emitida e assinada pelo

fabricante, laudo bromatológico

completo expedido por laboratório 880

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 do

decreto estadual n.o 1.486 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.

Óleo de soja, 100% natural.

Embalagem: pet com 900 ml. Isento de

odores estranhos ou qualquer

substância nociva. Prazo de validade

mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

Vinagre de álcool, com 500 ml.

Acondicionado em tí.nbalagem original

do fabricante, com dados de

QUERO R$ 4,90 R$ 1.773,80

PRIMOR

SIF: 1701
R$ 4,05 R$ 3.564,00

R$4,18 R$ 11.453,20

MARATA R$1,18 R$ 2.596,00



BAYEUX
COVERHO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
identificação do produto, data de

fabricação e prazo de validade. 0

produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou

ministério da saúde. Prazo de validade

mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

66
Sal iodado, refinado, com 1 kg.

embalagem
685 UND PIRÂMIDE R$ 1,17 R$ 801,45

VALOR TOTAL: R$ 58.337,65

{CINQÜENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2020.

aá6SE^ILLIARD ABRANTES PEREIRA
TUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL
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I-HEI-EITUKA MUNICIPAL DIC CAMPINA GKANÜE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATOS DE CONTRATO

ObjeloiComrQlação dc profissiuniiis médicos, com comprovação dc experiência dc aniação. para aicn-
climcnto dc unjcncia c cnicrgcncin, de fonna compicmciiiar. en» regime <ic aiciulimcnios ambulaioriaís,
cirurgias, pareceics inéditos, pl.iniõc.s picscnciais c/ou sohicnviso, prutcdimentos nmliiibioriais c visiias
clínicas, para desempenharem suas niividadcs jimtíi ao Euiido Municipal de Saúde dc Campina Cirande.
Prazo coiKruiiial: 12 (doze) meses. Kundamciitacflu Lucui; Lei ii". «6Wi/95. alierad.a e Cli.imnda
Pública n°. 16.flf.l|/20lú/TMS.'PMCn, raiificada airavcs dc procesLso de Inexigihilidadc dc Licitação.
Funcional progratnáiica: I0.3ü2.l0!().2lb4. Elemento(liidKpe5s:33')().36. Funicilosrecursos: 1214.
S«ntftu éo r»Biiéte> Sitsri«dj iaotglhlMníf IJritMtt» Sacb* da <'Mtrj(*<U

RJ Cmhjín lie Icm a NlleU '.Vi

LUZIA M/VRIA .MARINHO LEITE PINTO
Secretária de Siiúdc

PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINA GR^WDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE .SAÚDE

EXTR.\TO DECONTIUVTO

Itistruincnio: Termo De Contraio N'' l<il42/2020/Sms'Tmcg- Partes: rmsi'PmeB E Cdli - Centro Dc
Diagnóstico I lumaiio Ltda. Objeto: Aqiiisiç.ào Dc kciigciiics li Insumos Laboraiotiaix, Com EtjiiipaincnUis
FiAuiomaçrioliScmi-Auiomação E.Acessórios Em Regime Dc Comodato. PnrnAleiiderAsNcccwiiíiidcs
Dos Labomiõrios De Análises Clinica.s Da Secretari.i Miinicip.il De S.aúdc Dc Campina Cirande - Pb.
Valnr Global: RS 149.300.00. Prazo Contratual: Até 31 Dc Dezembro De 2020. Fundamentação
lz:gal: Pregão Piestncial N°. 16f>73/20l9.'Sms/l*meg - Leis N" S.CóóíW Ir. N" 1Ü.52C.Ü2. Alterad.iâ.
Fij.n.cionals Prngraniátlcas: 10.3(12.1010.2104. Elcnicriio Da Despesa: 339().3ü. Fontes De Rccursns:
i^SIgnuláriiis: Luzia Maria Maritilio I.cilc Pinln E Oni;ir I lugn Miirtinuv-
nVR bitirla Marliilm Iziilc Pinto
Sccrelárin de Saúde

PREFEITURA MUMCrPAT. DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTR.\TO DI-: COM R.VI O

Instrumento: Termo De Contrato N" líil3fi/2020/.StiH/l'nicg. Panes: Sins/Pmcg F. A Emprcsii Pa
raibana De Coiiiunieuç.ào - Epc. Olijcln: Serviços Dc Ihiblioaçào Dc Maicrios No Diário CJlieial Do
listado Da Panitha. V^alor Global: RS 3UO.000.00. Prazo Cimiratiinl: Aic 31 Dc Dezembro De 2020.
Fundamentação Legal: lncxigibilid;idc De Licitação N". l(iOM/2020/Sms'Pmcg - Lei N" ,S.óófi;93.
Fitneioiiul Progruináilca: lü.122.2001.2112, Elemento Da Despesa: 33''0.3*>. Fontes Dc Recursos:
l2ll.Slgnuláriüs: I.uzia Maria M;irmbo Leite Pinto li Naná Garccz DcOi.slro Dória.
Luzia Maria Marinho Leite Pinto

Svcrciúriu dc Saúde

Prefeitura Municipal
de Bayeux

LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RATT.UX

secretaria Da SAÚDE
GA UIN ETK DAS EC R ETA RíA

EXTRATO DA ATA DE REGIS I Rü DE PRECO.S
N" 0(1007/2020 - FM.S-PMBEX

ASECRETARIAMIINICIPALDE.SAÜDC DA PREFEITURA MÜNICIPALDEBAYEUX-PH.através
dy!"" ''cstor(n) desta cdilidade, dc acordo com a.s atrilmiçõcsqiie lhc.s riimincoiiferfdas.cmcimfonnidade

^esultaili» do PREGÃO PRESENCIAL SRP N' 00001/2020 - FMS-PMI3F.X. regido pelo PUO- /
CRSTOADMINISTRAUVO N-0000 L2O20 - FMS-PMHEX. que objetivno REGISTRO DE PREÇOS
CONSIGNADO EM .ATA. PARA F.VENTUAL CONTRATAÇÃO DE E.MI'RF„SA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE GI:NEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATliNDER A.S
NECESSIDADES DA SECRETARIA MÜNICIPALDE SAÚDE DE RAYELIX-PH.publiaioexlmk) da
ATA DE REGIS TRO DE PREÇO.S N» 00007/2020 - l-MS-PMBEX semli) que o pra/aide v;ilid;ide c de
um anu cnntndp dn dato dit assinnliirn da mesma c deste extrato, tendo su:i et'icãci:i almvds da publictiçâo
em imprensa oticial conrocmc Tunieccdur. itens, marcas e valurcs abaixo relacionadas.
EMPRE.SA: CHRISTlANKY MAROJA. CNPJ: «4.402.(i87,'0001-3S

ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ALMEIDA, 210 A. JAGUARIHE - JOÃ PESSOA/PH.
TEL: (83)3262-0.382
VIGÊNCIA: 12DI-: FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRODE 2Ü2I
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Haycux - PD. 12 dcFcvcreiro de 2020,
.lOSÊGILLlAllDABRANTKS PKKEItU\

CE.STOH CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE .SAÚDE
FUNDO MUN1CTPAI.de SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BaVEIíX
COMISSÃO PERMANENTE DE I.ICI FACÃO

TOMADA DK PREÇOS N® (ll)Uil.S/202ll - PMBEX
PROCESSO ADMINLSTRATIVO N° 011012/202(1-PMBEX

A Prefeitura Muiiiei|ial de Uiiyeux/Pli.altavês dn Ctimissão Pemuiicnic dc Licilnçào. lama público que
fará realizar pnKcdimemo licit.iinrio. na mndaiiri.ide TOM.\DA DE PREÇOS. doTIPO MENOR PREÇO
GLOBAL, em regime de execução dc empreitnd.i por preço unitário, b.x 1 1:00 (ONZE) horas do din 03
DE MARÇO DE 2020. cujo objeto é a CONTR.ATAÇÃO DE EMPRESA ESPIK.TALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOURÍVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNI
CÍPIO DE líAYEUX/PIJ. A sessão pública será realizada im salada CiHiiiss.ão PLWUineiile dc Lieiliiçàu.
localizada nn Centro Adminislralivo Municipal dn Preteiiiir.i Municipal dc Bayeux. Av. Liberdade, 2637
- Scsi - Bayeux - PD. CNPJ n" Ü8,924..'!.S 1/0001-6(1. Cópia do Editai e seus :inc\Oi pinlenio ser obtidos
no Portal da Transparência dn Prefeitura Municiicil dc Baycu.x fliiins: ■u-w\v.b:ivciix iib nov.brdieii.-icocsi
ou por e-mail (líeítucaokiycux/digmaii.cum). a partir da pubiieaç.ào deste aviso.

B.wcux-Pb. 13 de Fevereiro dc 2020.
EMANOEL DA SILVA Al.VES'

Pi-csIdciilcdaCPI./PM15EX

PREFEITURA MUNICIPAL DE B.WEUX
SECRETARIA DA .SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO.S N' (1(1(1(18/2020 - FMS-1'MREX

ASECRETARIA MUNlCIPAl.DE.SAÚni-: da PREIT.íTURA MUNICIPAL DF. BAYEUX-PR. .ttravéx
do(3) gcsior(a) dest.i ctlilidade. i!e acordo com as atribuições que ihcs foram coiiferidiis. cm confamiidtiiic
com o resultado do PRI^G.ÀO PRESENCIAL SRI' N' OÜOÜI/2Ü2Ü - F.MS-PMBEX, regido pelo PRO-
CtSSOADMINISTRATIVON" 00001/2020-i-MS-PMBEX, que obiciiva o REGISTRO DE PREÇOS
CONSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTR.ATaÇÃO d'e E.MPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NF.CE.SSinÂDFS DASECRETARlAMÜNICIPALDESAÚDEDEB.AYEUX-PB.imblicnoc.ximtodn
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" Ü0()0«/2020 - FMS-I'MUE.\ senduqueo pitizo dc validade êde
um ano eonlndo da d.ti.i da .txxjnalum da mesma e deste extrato, lendo sua eficiáci» através da publicação
cin imprcnM oficial conforme Tonjeccdor. itens, marcas e valores abaixo relacionados.
EMPRESA: :LUCTELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA. CNPJ: 26.2W.3S.V(HMll-56
ENDEREÇO: RUA DR SAN JÜAN. 259. BAIRRO DOS ESTADOS- JOÃ PESSOA/PB. CEP: 58.030-
226.TE!.: (83)'WfillX-H444
VIGÊNCIA: 12DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FF.VEREIRODE 2021

n? V nr.sroic so 1)11 vr.T VfiiV
M.VRrA'

uour.i.o
xwAta (iNir, ViJORlÜVAl.

AcCiU áí «divA (itia «upCrA '•'»'> ail P*ain* M viStuV
J-ÍJ UNf> kl tu.fo es 4.<2i.rM

■

Ap:iutAas«ik bar, (aiitç(« cttdMUiftfmOc 2i<i l*nia>ik

valUadc lunMnw dc (3 irtr^ 4 lUrtit <ii dui ik caíicíia
1 Sí> VAl.l kV2í.kr

-

li?m* ctnKi.af-/» dc Ptcpp iL* ndditk nwi
ik 12 vimrs a n «U «V-u • V r zvikf* vorj R(4iCk
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-.r.« %o COArtTA «tS.M M

-KWf^ «km'I^aU<«*"»vU«k i«NsUW e «aRtU-

eimdiANVISA rnA4c»'Ali0«kiiiínin*>ilc IStnnnA

|tai|n dl Jibl dl

Íi2 UNO Ül^LSO RS-LVft U 1 17ÍXb

&

MarfífnPi STfiUl «c«i ui • qik le «cb

Innru ckcfliBlUit pU<itt^r«i (tuLk, pnncijuldn Cipn>fiu

nn lotkiMentex partir ik /ikiM Cpo fttr»

itm• cremUsTai dc fwctvm ^ 11 pn\Ui• J,tu*

kc KS «k mAciii fir^aa tfí^• de u:«í>l<dc "ucüaéfki X

enipcciâ dnsn JTTtinit» ix^btiu no muiin*^ á» cude

Ifthull, Ikhi Idniiu eoUMj « oumikla polA fiMeoiiia.

ku(t« b<iwnah>kr|Hi> caimpkln oprdA^s («f

«^^■ci>eau*>ulMitU|Cd. rcwnvsl4«k4k londtMTwnbA*

«a cBUrpdakjvtkhiiuualiimariíiuk <>fnsLa»tk«<ra

cMki ilr osmiV) «ronv« m d» ikritNv nuabul m.a I d KA

ik ?(Vlü7L A Kl d*'|<*nk MUfc 440»

>Uu(kCc!v>v3u.^*iAiiJe«4lid<idecn«»CTo«k>ktc Ftaa»

dl viiidiJe aijainj (k 12 <«cvi A pvu d* ika ikcsfTt*

im tMI
n\uQ*t

SÍF.I*!
9(4,0$

57

Ói«n éSe «AJA. lOcT** Muffi). Erttbkctftv (Vt (i>m V] ml.
Jimu> difiíSMetiiir*iHhtikiiikiue«idaüfleb orvi»»

da «•«•«*•4 12 nc«n • coaut i paitM da
líW UVO MVA RS 4.18 RS

,a

Vlu^e deÀloBil. 6Mm kM ttU, .AAMubcuviaJa enoBa*
lif»iT.iv[g«iu{ ti» rilvkaebA <!•"> d»t^ tk IJcDiiftBaftJtf
iki [vivkbk .Uu «U r»hruarlr« t pttn» 4t iilukile. fl

pri'dua'» ikVBf A Uf «1» M«uiM«i «k a «

4«i»miníiMikiikt^k ÍVt0>de«alt>bAkR»lfii(Tut limetn

.t<tni*«r ■ tli dia «keKiTCa

ijftt tsh UAIAIA hUU" lUJ JuAM

MS Sal RaliJt». rb,'A'ajA, kKn t ke. c^OtoU^tD' M* VJN» nRAMiOI. RJ M7 i»lÜ0l,4$

VAl.OH TUUlJ RS aj,t?,a4

irjvyiLVTA r orrt» MM.rTwr.vxvms i: tHivT.» i: srsMwf a », cincon.vTAVos»

Baycux - PB. 12 tieFcvcrcirn dc
JOSK GILLIAUD ABR.\N I liS PEREtlGV

GESTOR CONSrn UClONAL I)A SECRF.TARIA \íi?MCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRÊKEITüteA-MtrNICIPAl. DE BA^
SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECUETARÍA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N* «11009/2020 - FMS-PMBEX

A SnCRirPARlA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PRF-EEiTUltA MÜNICIPAI.DE BAYEUX - PB. atravís
dciíiD ge.<lor{:i) dcsin cdilidndc, dc acurdo com .is iiiribui(;õcs niic Ilies foram uinfeiidiis, em confomiiiiade
com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2020 - FMS-PMBEX. regido peto PRO
CESSO ADMINISTRATIVO N"ü(W0L2O2(i-FMS-PMBEX. mie objetiva o REGISTRO DE PREÇOS
■" —SIGNAOO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

ORNECTMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS. PARA ATENDER AS
fvETliSSIDADES DASECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DEBASTiUX-PÜ.publicaoexiralodn
ATA DF. REGISTRO DE PREÇOS N» OOOOyaCn - FMS-PMBEX .sendo que o pra^odc validailcc dc
um iinu cuntadu da data da assinatura da mesma edc.sic extrato, tendo sii.x eficácia airnvés da publicação
uiTi imprensa ulieial ceinloniie fornecedor, itens, marcas c valores abaixo relacionados.
EMPRESA; íRAIMUNDQADELMAR FONSECA PllUiS, CNPJ: 07.526.979/0001-85
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALiSTAASSIS CHATIiAUBRlAND. 4755. GALPÀOdf.. DISTRITO
INDUSTRIAL-CAMPINA GRANDFjTB.CEP: 58.41 1-450.TEL: (8.M5.131-2490
VIGÊNCIA: I:DI; FEVEREIRO DE 2020 .-\TÊ 12 DE FEVEREIROE)l;2«2l

msí DC5CRJCA0 QU.ANT. Dsm.
.MMkUA»
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

Diário Oficial
Criado pela Lei Municipal n° 296/79, de 18-12-79, publicado

no Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 25-12-79

EDIÇÃO EXTRA - 12 DE FEVEREIRO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00008/2020 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL 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 PRESENCIAL SRP N* 00001/2020 -
FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 00001/2020 - FMS - PMBEX, que

objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB,
publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 00008/2020 - FMS-PMBEX 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:: LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, CNPJ: 26.290.35S/0001-56

ENDEREÇO: RUA DR. SAN JUAN, 259, BAIRRO DOS ESTADOS - JOA PESSOA/PB, CEP: 58.030-
226, TEL: (83) 99608-8444

VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRO DE 2021

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. JNID.
MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.
VALOR TOTAL

7

Azeite de oliva extra virgem SOO ml.

Prazo de validade mínimo de 12 meses

a partir da data de entrega.

274 UNO TRADIÇÃO RS 16,50 RS 4.521,00

8

Azeitona verde sem caroços

embalagem de 2kg. Prazo de validade

mínimo de 12 meses a partir da data

de entrega.

68S UNO VALE FÉRTIL RS 27,50 RS 18.837,50

9

Batata palha embalagem de SOOg.

Prazo de validade mínimo de 12 meses

a partir da data de entrega.

36 UND YOKI RS 4,80 RS 172,80

17

Canela em pó, acondicionada em

embalagem de polipropileno original

de fábrica, com SOg, isento de

parasitas e fungos, livres de

fragmentos e corpos estranhos, com

especITicação dos ingredientes,

informações do fabricante e data de

vencimento estampado na

embalagem. Prazo de validade mínimo

de 12 meses a partir da data de

entrega.

137 UNO KiNorro RS 3,90 RS 534,30

3S

Feijáo carioca tipo 01, livre de

sujidades, parasitas e larvas,

constituído no mínimo 90% a 98% de

gráos inteiros e íntegros, na cor

2.740 KG COMETA RS 5,14 RS 14.083,60

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.

Maionese SOOg, Identificada com selo

de validade c 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 de

emuIsSo 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 umidade no

máximo. A empresa deverá apresentar

registro no ministério da saúde (dinal),

ficha técnica emitida e assinada peio

fabricante, laudo bromatológico

completo expedido por laboratório

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 do

decreto estadual n.o 1.486 de

20/10/78. A embalagem deverá ser em

pote de SOOg, com data de fabricação,

prazo de validade e número do lote.

Prazo de validade mínimo de 12 meses

a partir da data de entrega.

Óleo de soja, 100% natural.

Embalagem: pet com 900 ml. Isento de

odores estranhos ou qualquer

substância nociva. Prazo de vaiidade

mínimo 12 meses 3 contar a partir da

data de entrega.

Vinagre de álcool, com SOO ml.

Acondicionado cm embalagem original

do fabricante, com dados de

identificação do produto, data de

fabricação e prazo de vaiidade. O

produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou

ministério da saúde. Prazo de validade

minimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

Sal iodado, refinado, com 1 kg.

embalagem

PRIMOR

SIF: 1701

RS 4,90

RS 4,0S

RS 4,18

RS 1,18

RS 1,17

RS 1.773,80

RS 3.S64,00

RS 11.4S3.20

RS 2.596,00

RS8C1,4S

VALOR TOTAL: RS 58.337,65

(CINQÜENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ GILUARD ABRANTES PEREIRA

GESTOR CONSTITUaONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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ESTADO DA PARAÍBA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aos 'PfOí^. dias do mês de F(r Oé^P^lfgòdo ano de 2020, a Sccrelaria Municipal de Saúde da Prcícilura
Municipal dc Bayeux, Pessoa Jurídica de Direilo Público, com sede Rua Flávio Maroja, s/n - Centro,
Baycux-Pb - 58306-390, neste ato representada pelo Secretário dc Saúde, Sr. José Gilliard Abranles Pereira,
brasileiro, residente e domiciliado à Rua Luiz Ribeiro do Amaral, n° 233, Geisei, João Pcssoa/PB, Cep:
58075-390, CPF n" 009.459.964-54, Carteira dc Identidade n" 2575138 SSP/PB, gerenciador da pre.senle
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decorrente da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
SRP N° 00001/2020 - FMS-PMBEX, cujo objetivo íora à formalização de REGISTRO DE PREÇOS
CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, processada nos termos
do PROCESSO LICITATÓRIO N° 00001/2020 - FMS-PMBEX a qual se constitui cm documento
vinculativü e obrigacional às partes, conforme o disposto no art. 15 da Lei n" 8.666/93, segundo as cláusulas
c condições seguintes:

1.1. A presente estabelece as cláusulas c condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO
EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB, cujos quantitativos,
especificações, preços, e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatõrio cm
epígrafe.

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

2.2. Parágrafo único - qualquer órgão ou entidade dc qualquer esfera da Administração Pública poderá
.solicitar a utilização da presente ARP, indepcndenlcmenle da participação ou não na licitação cm epígrafe,
observadas as exigências contidas no Decreto Municipal n" 030/2019, de 16 dc 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 dc clas.sificação
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 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 dc renegociação dc preços registrados, para fins de
adequação às novas condições dc mercado, e de aplicação dc penalidades; \

A/
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3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitanles objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse cm
fornecimento do (s) material (ais) a outro (s) órgão (ãos) 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.

Brigai
iitfyÉMiiiiÉiilBÉH

o ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, 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 correia 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 GERENCIADOR 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 fiel cumprimento das obrigações contidas no edital da licitação e na presente
ARP, informando ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

O FORNECEDOR obriga-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, c preços registrados na presente ARP;
5.5. Entregar o (s) material (ais) solicitado (s) no respectivo endereça 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 as 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-sc 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 a.ssumidas na pre.scnte
ARP:
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5.10. Pagar, pontualmente, o (s) fornecedor (es) c 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;
5.11. Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os lances, se for
o caso;

A presente Ata de Registro de Preço^s terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
ate o dia pouS de rgpie 2021.

7.1. Os preços, as quantidades, o (s) fornecedor (e.s) 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
licitalório.

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

EMPRESA: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

CNPJ: 07.526.979/0001-85

ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755, GALPÃO 06, DISTRITO
INDUSTRIAL- CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58.411-450, TEL: (83) 3331-2490
RESPONSÁVEL: WENDEL GUTEMBERG DOS SANTOS BARBOSA
CPF: 075.579.174-64 '

RG: 3325104 SSP/PB

JfÃÍ^JT.: «... M^RC\
• modeIíI TOFAL. 1

1

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.

5.470 KG PARARI R$ 2,20 R$ 12.034,00

4

Arroz branco polido tipo ̂ 2, 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.

3.102 KG KIKA R$ 2,52 R$ 7.817,04

5

Arroz parboüizado tipo 1, não deve
apresentar mofo, substâncias nocivas.
Embalagem devem cslra intacta,

acondicionadas em pacotes de Ikg, cm
polietileno, transparente, atóxico.
Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

6.204 KG KIKA R$ 2,70 R$ 16.750,80

6 Aveia floco finos, isenta de mofo. 685 UND YOKI R$ 5,85 R$ 4.007,25
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m

livre de parasitas e substâncias
nocivas, acondicionada em

embalagens de 500 g, alóxica,
resistente e hcrmelicamente vedada.

Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

10

Biscoito água e sal farinha de trigo
enriquecida coni ferro e ácido fólíco,
açúcar, crenj>; ; vegetal, 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.

910 UND VITÀBONO R$ 2,30 R$ 2.093,00

11

Biscoito cream craque integral, isento
de mofo e substâncias nocivas, com

consistência crocanie, embalagem
plástica, alóxica, pacote com 400g.
Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

2.740 UND VIT ABONO RS 2,29 RS 5.274,60

12

Biscoito doce, tipo Maria, isento de
mofo e substâncias nocivas, com
consistência crocante, embalagem
plástica, atóxica, pacote com 400g.
Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

2.740 UND VIT ABONO RS 2,30 RS 6.302,00

13

Biscoito tipo rosquinha, diversos
sabores (chocolate, baunilha e coco),
pacote com 400 g. Acondicionado em
embalagem original do fabricante,
com dados de identificação do
produto, data de fabricação c 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.

685

1

UND

i

i

VTTAMASS

A
R$ 2,47 RS 1.691,95

15

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, de
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. 0 produto deverá ler o selo
de pureza da associação brasileira da
indústria do café - ABIC. Prazo de

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

2.960 UND

.  • .i:

PURO RS 3,49 RS 10.330,40

16

Caldo de galinha, de primeira
qualidade, contendo 19gr e caixa com
24 tabletes. Embalagem com dados de

137 CAIXA KIT ANO RS 7,25 RS 993,25
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C

identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

21

Chá 15g cx c/ 10 saquinhos, sabor
erva doce, embalagem com prazo de
fabricação c validade mínimo de 12
meses a partir da data de entrega,
conforme rotulagem da ANVISA.

220 CAIXA MARATA R$ 2,49 R$ 547,80

22

Chá 15g, cx c/ 10 saquinhos, sabor
camomila, embalagem com prazo de
fabricação e validade mínimo de 12
meses a partir da data de entrega,
conforme rotulagem da ANVISA.

220 CAIXA MARATA R$ 2,49 R$ 547,80

24

Colorífico baixo teor de sódio inferior

llOmg, pct lOOg, identificado com
selo de validade e rotulagem da
ANVISA. Prazo de validade mínimo

de 06 meses a contar da data de

entrega.

4.560 UND
SÃO

MARCOS
R$ 0,36 R$ 1.641,60

25

Condimentos a base de cominho, pct
lOOg, identificado com selo de
validade e rotulagem da ANVISA.
Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

4.560 UNO
SÃO .

MARCOS
R$ 0,46 R$ 2.097,60

27

Doce de goiaba, consistência firme,
com 600 g. Acondicionado em
embalagem original do fabricante,
com dados ;'.e identificação do
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.

910 UND POTENGI RS 3,49 RS 3.175,90

28

Doce de banana, consistência fírnié,

com 600 g. Acòndicionado cíil
embalagem original do, fabricante,
com dados de identificação do
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.

910

- ■ " 4
.  - 1

POTENGI R$ 3,49 R$ 3.175,90

29

Ervilha em conserva, embalagem de
200g. Prazo de validade mínimo de 12
meses a partir da data de entrega.

2.740 UNID JUSSARA R$ 1,60 R$ 4.384,00

30

Extrato de tomate, embalagem de 340
g. Acondicionado cm embalagem
original do fabricante, com dados de
identificação do produto, data de

4.105 UNID MARATA R$ 1,59 R$ 6.526,95
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m

fabricação e prazo de validade, dc
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Prazo de validade mínimo de

12 meses a partir da data dc entrega.

32

Farinha dc trigo especial com
fermento, em embalagem dc 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 Üe validade mínimo de

06 meses a pari."/ da data de entrega.

367 KG SARANDI R$ 2,85 R$ 1.045,95

33

Farinha de trigo sem fermento, em
embalagem de 01 kg original do
fabricante, com dados de identificação
do produto, data de fabricação c 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.

181 KG SARANDI R$ 2,55 RS 461,55

36

Feijão macassar, 1^ qualidade, livre
sem sujeiras, larvas e detritos,
constituído no mínimo dc 90% a 98%

dc 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.

1,825 KG PARARI y RS 4,45 R$ 8.121,25

37

Feijão preto, tipo 1, com 1 kg.
Acondicionado em embalagem de
polipropileno transparente, original do
fabricante, com dados de identificação

do produto, data de fabricação e prazo
dc validade. 0 produto deverá ter
registro no ministério da agricultura
e/ou ministério da saúde. Prazo de

validade mínimo de 06 meses á partir
da data de entrega.

2,740 , KQ
:!

1

, PARARI^ R$ 4,65 RS 12.741,00

39

Fubá dc milho pre-cozido, embalagem
com 50üg acondicionado em
embalagem original.

4.560 UND
MILHO

EXTRA
RS 0,90 RS 4.104,00

43

Leite em pó •i-u.cgral, embalagem de
400g, identificada com selo de
validade e rotulagem da ANVISA.
Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

4.560 UND ITALAC R$ 7,59

i

RS 34.610,40

45

Macarrão fino tipo espaguete, pct com
SOOg. Prazo de validade mínimo de 12
meses a partir da data de entrega.

3.180 UND PETYAN RS 1,59 RS 5.056,20
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46

Macarrão talharim pct 500g,
identificado com seio de validade e

Rotulagem da ANVISA. Prazo de
validade mínimo de 12 meses a partir
da data de entrega.

1.370 UND
VITAMASS

A
RS 2,85 RS 3.904,50

47

Macarrão tipo parafuso , a base de
farinha ,vitaminado com embalagem
de 500g.

4.880 UND
VITAMASS

A
RS 2,49 RS 12.151,20

50

Margarina vegetal com sal, contendo
500 g, com 60% de lipídios.
Acondicionada em embalagem
original do fabricante, com dados de
identificação do produto, marca do
febricanle, 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.

1.810 UKD VITARELLA RS 2,59 RS 4.687,90

53

Milho verde em conserva 200g. Prazo
de validade nunimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

2.740 UND JUSSARA RS 1,75 RS 4.795,00

56

Milho para Mungunzá 500 g,
Acondicionado em embalagem
original.

910 UND DA TERRA RS 1,29 RS 1.173,90

61

Rapadura embalagem de 500g,
identificada com selo de validade c

rotulagem da 'AIWISA. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.

729 UNID ESTRELA RS 3,45 RS 2.515,05

62

Sardinha em conserva ao óleo ou

molho de tomate 120g. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.

1.960 UND PALMEIRA RS 2,39 RS 4.684,40

63

Suco concentrado sabor caju, garrafa
com 500 ml. Prazo de validade

mínimo 12 meses a contar a partir da
data de entrega.

ILYÔO ' vm Imperial RS 2,30 RS 27.048,00

65
Caldo de carne, primeira qualidade,
contendo 24 tabletes de 19 g.

137 UND KITANÒ RS 7,49 RS 1.026,13

VALOR TOTAL: RS 218.518,27

(DUZENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE

CENTAVOS)

7.3. O valor lota) da presente Ata de Registro de Preços é de RS 218.518,27 (duzentos c dezoito mil e
quinhentos e dezoito reais e vinte e sete centavos).
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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 empenho é o documento competente para firmar o compromisso de íbrnecimento com o fornecedor.

reiFrCAl

9.1. A existência desta Aia de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR, nem o ÓRGÃO
PARTICIPANTE, se for o caso, a firmar 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 especificações 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.

11:i:v^MSULã-0ÉC3MA PRÍMEmA-'DÃ 1

11.1. A Ala de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da
Lei 8.666/93;
ll.l.I. 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.

|í2r:€LÂUSULA'
kó-RNEClDOR

DLÍ IMA kSEGUNDA DÕ" CANClíÃMifNT RÈGIsTrGv"

iif

f

O FORNECEDOR 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 sér recuperado;
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 fornecimento 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;
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

12.1.13. Por razões dc 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 dc 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 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 dc falo
superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso forluito
ou dc força maior, devidamente comprovado.

m

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 rc.sponsabilidadc civil e
criminal que seu(s) ato(s) enscjar(cm);
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, injustificadamentc, 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 c impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal dc Bayeux c 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 dc 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 LICITATÓRIO N" 00001/2020 - FMS-PMBEX;
14.1.2. Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00001/2020 - FMS-PMBEX e anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES,
CNPJ: 07.526.979/0001-85;
14.1.4. Ala(s) da(s) scssão(õcs) circunstanciada(s) do PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 00001/2020 - 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 dc
Baycux/PB, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no arl.
102, Inciso [, alínea "d" da Constituição Federal. Nada mais havendo a tratar, lavrada a pre.scnte Ata dc



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ;
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Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo gestor constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciador e pelo (s) particular (es) fornecedor(es).
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BAYEUX
COVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUIMICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00009/2020 - FMS-PMBEX

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX -

PB, através do(a) gestor(a) desta edilídade, de acordo com as atribuições que lhes foram

conferidas, em conformidade com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2020 -
FM5 - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 00001/2020 - FMS - PMBEX, que

objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX-PB,
publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00009/2020 - FMS-PMBEX 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: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 4755, GALPÃO 06, DISTRITO
INDUSTRIAL- CAMPINA GRANDE/PB, CEP: 58.411-450, TEL: (83) 3331-2490

VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRO DE 2021

DESCRIÇÃO

Açúcar, tipo cristal, composição

origem vegetal, sacarose de cana de

açúcar branco pacote Ikg. Prazo de

validade mínimo 06 meses a contarda

data de entrega.

Arroz branco polido tipo 2, 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.

Arroz parboilizado 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.

Aveia floco finos, isenta de mofo, livre

de parasitas e substâncias nocivas,

acondicionada em embalagens de 500

g, atóxica, resistente e

hermeticamente vedada. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

QUANT.
MARCA/

MODELO

PARAR

VALOR

UNIT.
VALOR TOTAL

R$ 2,20 R$ 12.034,00

$ 2,52 R$ 7.817,04

RS 2,70 R$ 16.750,80

RS 5,85 R$4.007,25



BAYEUX
COVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
Biscoito água e sai farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fóiico,

açúcar, creme vegetal, açúcar

invertido, sal, fermento químico
.  . , , « . r- i' 910 UND VITABO
bicarbonato de amorno. Contem

glúten. Pacote 400 g. Prazo de

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

VITABO

Biscoito cream craque integral, isento

de mofo e substâncias nocivas, com

consistência crocante, embalagem

plástica, atóxica, pacote com 400g.
Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da dé;ta'de entrega.

Biscoito doce, tipo Maria, isento de

mofo e substâncias nocivas, com

consistência crocante, embalagem

plástica, atóxica, pacote com 400g.

Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

Biscoito tipo rosquinha, diversos

sabores (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 dadõs de

identificação do produto, data de

fabricação e prazo de validade, de

acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. O produto deverá tér o selo

de pureza da associação brasileira da

indústria do café - ABiC. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

Caldo de galinha, de primeira

qualidade, contendo 19gr e caixa com
24 tabletes. Embalagem com dados

de identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo

de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

Chá ISg cx c/ 10 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.

NO R$2,30 R$2.093,00

VITABONO R$2,29 R$6.274,60

VITABONO R$ 2,30 R$ 6.302,00

UND. VITAMASSA R$ 2,47 R$ 1.691,95

R$ 3,49

CAIXA KITANO R$7,25 R$993,25

CAIXA MARATA R$ 2,49 R$ 547,80



BAYEUX
GOVERNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
Chá 15g, cx c/ 10 saquinhos, sabor
camomila, embalagem com prazo de
fabricação e validade mínimo de 12 220 CAIXA MARAl

meses a partir da data de entrega,

conforme rotulagem da ANVISA.

CAIXA MARAT

Colorífico baixo teor de sódio inferior

llOmg, pct lOOg, identificado com

selo de validade e rotulagem da
ANVISA. Prazo de validade mínimo de

06 meses a contar da data de entrega.

Condimentos a base de cominho, pct
lOOg, identificado, .zom selo de

validade e rotulagem da ANVISA.

Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

Doce de goiaba, 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 ne 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 910
de validade, de acordo com a

resolução normativa ns 09/78 da
ANVISA. Prazo de validade mínimo de

12 meses a partir da data de entrega.

Ervilha em conserva, embalagem de
200g. Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

Extrato de tomate, embalagem de

340 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.

Farinha 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 meses a partir da data de entrega.

Farinha de trigo sem fermento, em

A R$2,49 RS 547,80

UND SÃO MARCOS R$0,36 R$1.641,60

UND SÃO MARCOS R$0,46 RS 2.097,60

POTENGI R$3,49 R$3.175,90

POTENGI

R$1,60 R$4.384,00

R$ 1,59 R$ 6.526,95

SARANDI RS 2,85 RS 1.045,95

SARANDI R$2,55 R$461,55
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COVERNO MUNICIPiU.

PARARl

PARARI

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
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 meses a partir da data de entrega.

Feijão macassar, 15 qualidade, livre

sem sujeiras, larvas e detritos,

constituído no mínf.mc 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 em 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 da 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 em pó integral, embalagem de

400g, identificada com selo de

validade e rotulagem da ANVISA.

Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

Macarrão fino tipo espaguete, pct

com 500g. Prazo de validade mínimo

de 12 meses a partir da data de

entrega.

Macarrão talharim pct 500g,

identificado com selo de validade e

Rotulagem da ANVISA. Prazo de 1.370

validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

Macarrão tipo parafuso , a base de

farinha ,vitaminado com embalagem 4.880

de 500g.

Margarina vegetal com sal, contendo
500 g, com 60% de Üpídios.
Acondicionada em embalagem

original do fabricante, com dados de

identificação do produto, marca do

fabricante, data de fabricação e prazo

R$4,45 R$8.121,25

R$ 4,65 R$ 12.741,00

R$0,90 R$4.104,00

ITALAC R$7,59 R$34.610,40

PETYAN R$ 5.056,20

VITAMASSA R$ 2,85 R$ 3.904,50

R$2,49 R$12.151,20

VITARELLA R$2,59 R$4.687,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRE1FARIA DA SAUD 1

de validade, de acordo com a

resolução 12/78 da CNNPA. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entrega.

53

Milho verde em conserva 200g. Prazo

de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

2.740 UND JUSSARA R$ 1,75 RS 4.795,00

56

Milho para Mupgunzá 500 g,
Acondicionado em embalagem

originai.

910 UND DA TERRA R$ 1,29 RS 1.173,90

61

Rapadura embalagem de 500g,
identificada com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de

validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.

729 UNID ESTRELA R$ 3,45 RS 2.515,05

62

Sardinha em conserva ao óleo ou

molho de tomate 120g. Prazo de

validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.

1.960 UND PALMEIRA R$ 2,39 RS 4.684,40

63

Suco concentrado sabor caju, garrafa
com 500 ml. Prazo de validade

mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

11.760 UND IMPERIAL R$ 2,30 RS 27.048,00

65
Caldo de carne, primeira qualidade,

contendo 24 tabletes de 19 g.
137 UND KITANO RS 7,49 RS 1.026,13

VALOR TOTAL: R$ 218.518,27

(DUZENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2020.

^)SÉ GILLIARD ABRANTES PEREIRA
GESTOR CONStIjUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

"" 'J--. L . >'

E U .^JiCíPAl-



38 João Pessoa-Sábado, 15 de Fev jro de 2020

^  ̂

Diário Oficial

17

on pv ii»ÉÍi e» Oe pUipiv

iwtj^^ UVKV «UU» ik f^uuv

f  Dm> d; fr^ftsrem < cmjui rvrvUüM. «s

Jm ioítymjyTv» «k*

r dav «k »muneeu* eoeseJo u «nt«U|nn. dc

vAlidtokmktqMjib <? iMiutfta ftwtli tia lüu«k rwtr^

n? V^li xtsono Ul.SO tft %U.Vt

n

tMHwarr;tr41.7iV9«(Íett]iikdM.(«

CMuilfultLi IV1miufo»)9Cfík *«IfHliefftPt hiiriini r Ifftf-

gfDt, A* «3« ciractcHatci. k ctvrcjpvikjtu rtc

ua*Atiit(tntisflm«bAaift«á9DV.K'<npa»c«âi'r« FniAt

m4n(t%«úeflDei0oat«rtw «ktbutlc eréttf»

ITeO KO COMUTA «u.tl tt% uosj/n

"

Uahwxois •■If*'*-) Aa«2* «ck áe vsDiikk e rrAk*

(iniibANVISA ri%rMfe«kUtbdí RtinüMik 17

suft» dl dKk d;

JA2 USO guLko KSI.« M 1

it

XU/yv Aj n:|mJ lon u! • prrkÀJin qL^ u

bviTU «k onulüft CsM». ib< fipi ifiu

klun 1 oncciwik ili prrtTKtt «pp! «bde-11 ^rvtyb» itcicn
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ikTtcíf 1. ajft ciupr^' cwjaP^le^Bkci. ficàoHymnlm.e

e iniciirfMvUgi^, co^ vai id«k ds 1 td <bM wm Na*
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Bn>cux - PB. 12 (IcFeverciro dc 2020.
JO.SÉCJILLIAKDABRA.NTES PERE1R.\

GESTOR CONSTITUCIONAL DA SKCUETARJA MUNICIPAL DE SAÚDE
FllNDOjmia.ICirAL DE SAÚI

PRKrElTlIRA MUNICIPALDE BAVEUX
SECRETARIA DA.SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA A'I"A DE REGISTRO
DE PREÇOS N' 00111)9/2(120 - FMS-PMBEX

ASECRETARIA MLINTCIPALDE SAÚDE DAPRIIPF.ITURA MUNICIPALDE DAYEUX-Pn.mravM
doía)giailoT(n)desla ediliiLidi:, dc acordo com as atrihuiçòesíiuelhe': foram confciidii-s.cni conformidade
com o resuliadt) do PREGÃO PRESENCIAI. SRP N" OOüOI/2020 - FMS-PMBEX. rcgldi» pelo PRO
CESSO ADMINISTR-ATIVO N''0l)0ül/2();0 - FMS-PMBEX. oueobjciiv.i o REGISTRO DE PREÇOS
t^VSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZ/VDA
fj^jRNI-CIMENTÜ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍW.IS. PARA ATENDER AS
NlWsSIDADES DASECRLTARIA MUNICIPAL DESAÚDE DE UAYEUX-PU.puldlcaoctlmio da
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01)0(19/21)2(1 - FMS-PMBEX semlf>nuc i> praro dc validade c de
um ano coniado da dauí da a-ssinalurn da mcsina c dcslt extraio, lendo sua cliudcia através da ]iub!icnçào
oni inifireiisa olicial conlbrmc fornecedor, itens, miiicus c valores abaixo rclacioiiado.s.
EMPRESA; iRaIMUNUO ADELMAR FONSECA PIRES. CNPJ; Ü7.526-979/Ü0ÜI-S5
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ASSIS CMATEAÜBRIANÜ. -1755, GALPÃO (IF, DISTRITO
INDUSTRIAL- CAMPINA GRANDI-/T'B. CEP: .IS.dH.-ISO. THL: (83) 3.L31-2490
VIGÍJNCIA: 12ÜE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 12 DE FEVEREIRODE2021
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j fuctlr «U rbcj <tc

unm CSXMX.S MXíf miMsxix

61
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(DtJZEXTíW 1 UEJiStO MIL 10L'tS')tE.Vl4f« It rjEZí>!Ti> RIAÍS fe NTYTT E <XN tAV(«)

Diiyüux • i'B, 12 ticíxvcreiro lic 2021).
JüSÍ: CILLIARD ABRANTK-S PF.RF.IRA

GESTOR CONSTITÜCCONAl. 1>A SECRETaJUA MUNICIPAL DE SAÚDE
rUNDO MU.NICIPAL DE SAÚDE

PRKra rURA MliNICIPAl. deTtxvp.ux
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGA.MENTO DE HaUILITaÇÀO
TOMADA DE PHEÇO.S N" m)IKII/2«2ll - PMBF.X

PROCItUSSO LICITA l ÓRIO N" 00002/2020 - PMBEX
APrelciluraMiitiicip;!! cie Daycax. ainvcs ilsCumissão Pcrmiinciilc de Liciraij.iii. comunica ao.ii participan
tes daTOMAIMDUPREÇOS N°0üfl01,'2020 - PMBEX,qiicapósan.ilisc detalhada riadocumentavão.
nsipuIdiiJs na Icijí.tliiçju vigente c Edital da Iicilai,'2r>cniepíurdrc, coiiNÍdrru HABILITADA as cniprc.\a.H:
CüEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ üWSdJWd.iDül-;? e FC FERNANDES
CARVALHO CONSTRLrrORA ITDA. CNPJ 13.570.141/0001-91 c INABILlTADANenliuma.A Co-
initaulo cumutiica que fiiM aberto o pman reeursal a partir d:i duui desta puhlicnçàn. Mais infnmiacOcs
poderão ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Bayctix |http.s://wvvv.'.baycux.
pb-gov.br/lieiiacocs) uu por c-n)ait (líeitacaüb.iycu.xínigmiiil.cnm). a partir <b publicação deste avi.su.

Bavcux - PB. I4de fcvcreirode 2020.
EMANOEL DA SI LVA A l.VES'
rrc.sld«ntc (In CPL/PMBEX

/  t EXTRATOS

PREFEI TURA MUNICIPAI. DE B.AVEUX

EXTR.ATO DE ADITIVO CONTRATUAL

EXTRATO DO DÉCIMO SEXTO TERMO ADITIVO
DO CON TRATO N" 217/2H15-PMBEX

OBJETO; CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REMANESCENTE DA ('ONCORRÈNCIA (101/2014.
PARA CONCLUSÃO DA Cf)NSTRUÇÀO DA UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO-UPA-AV.
LIBERDADE. .S/N" - CENTRO - BAYEUX/PBCONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPA). DE
BAVEUX, CNPJ: (1S.924.5IO/0UÜI-60
CONTRATADA: ADCRUZ CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ:
0K.7ll.l7O,'Ü00l-96

PROCESSO LICIT.AT()RK): DISPENSA N°007.ÇOI5-PMBEX

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRy\ZO POR MAIS 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS
^NCIA: 1 l/n2/2{l20 - 25/00/2020.
\Z0 DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO POR MAIS 135 (CENTO E

TRINTA F. CINCO) DIAS, CONFORME FACULTA A CLÁUSULA OITAVA DO RFFERIDO INS
TRUMENTO. PASSANDO DE 29 DE SETE,.MBRO DE 2019 A I! DE FEVEREIRO DE 2020 PARA
II DE FEVEREIRO OE 2020 A25 DE JUNHO DE 2020. PERFAZENDüO PRAZO TOTALDE 1.755
(MIL SETECENTÜS E CINQÜENTA E CINCO) DIAS, CONSIDERADOS DA ASSINATURA DO
CONTRATO ORIGINAL.

FUNDO MUNICIPAL DE .SAÚDE

COMISSÃO PEILMANF.NTF. DF. LICITAÇÃO

EXTRATO DE CON I R.ATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTR.-VnVO N" 00031/2020 - FMS-PMBEX

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EMAIA.PARAEVENTUALCONTRATACÀO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BAVELT^-PB

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 00001/2020 - FMS - PMBEX, PROCESSO LICI-
T.ATÚRIO N" nonnL2020 -FMS-PMBEX
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NATUREZA DA DESPESA: 3390,3(1- MATF.RIAI. DE CONSU
MO: 2151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS; I0.302.3n25.2lí.7 - MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DE SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA
DE; 10.302.3025.2090 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSt.lCIAI. CAPS;
I0.302..3Ü25.2IR4 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DF. PRONTO .ATENDIMENTO - UPA.
VIGÊNCIA: DEI2 DEFEVEREIRO DE 2020 A3I DE DEiZEMBRO DE 2020.
CONTRATANTE: SECRETARIA MLTJICIPAL DE SAÚDE DA PRF.FHITURA DE BAVRUX - CNPJ
N"0S.924.58UÜ0IU-Ü2

CONTRATAnA:CHRISTIANNY MAROJA CNPJ: 04.4('.2.ÓX7/000[..5K

VAI.ORTOTAL:RSI5.(.24.62 (QUINZE MIL E SEISCENTOS E VINTE EQU.ATRO REAIS E .SES
SENTA E DOIS CENTAVOS)

EXTK.ATO l)t; CONTR.ATO

INSTRUMENTO: CONTR.ATO ADMINISTRATIVO W* 0011.32/2020 - FMS-PMBEX
OBJETO: REGISTRO DF. PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA E\'ENTUAI.CONTR.ATAÇÁO
DE EMPRESA E-SPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECÍVEIS. PARA.ATB4DFR AS NECESSIDADES DASF.CRF.TARIA MÜNICIPAl.DR SAÚDE
DF. BAVEUX-PB

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP N" (111(101/2020- FMS - PMBGX, PROCESSO LICI-
TATÜRIÜ N" 00001/2020 -FMS-PMBEX

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: NATUREZA DA DESPESA: Í390.30- .MATERIAL DE CONSU
MO; 2151 FUNDO MUNICIPAL DE .SAÚDE - FMS; 10.3Ü2.3025.2I67 - MANUTENÇÃO D.AS
AÇÕES DE SAÚDE ,AMBULATÓRIA!. F. HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA
DE; 10,302.302.5,2096 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICüSOCIAL CAPS;
l(l,.302.3025.2IS4 - .MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,
VIGÊNCIA; DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 A3l DE DEZEMBRO DE 2020.
CON rR.AlAN rií: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE BAVEUX -CNPJ
N''0S.924,3!<l/0ü04-O2

CüNTRATADAiLUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA. CNPJ: 26.29(1.355/0(101-56
VALORTOTALiRS 34.996.15 (TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS
RF.AÍS E QUINZE CENT.WOS)

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINTSTR.ATIVO N" Ü0O33/2Ü19 - FMS-PMBEX

OBJETO: REGIS TRO DE PREÇOS CONSIGNADO FM ATA. PARA EVENTüALCONTR.VrAÇ.ÂO
DE E.MPRESA ESPECIALIZADA NU FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO
PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE BAYEIJX-PB

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL .SRP N" 00001/2020 - FMS - PMBEX. PROCESSO LICI-
TATÓRIO N=' «0001/2020 - FMS-PMBEX
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: NATUREZA DA DESPESA: .5.390.30 - MATERIAL DE CONSU-
Mü; 2151 FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE - FMS; I0.302..3fl2.5.:ió7 - MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DE SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA
DE; 10.302..3025.2096 - MANUTENÇÃO Dü CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL CAPS;
10.3023025.2184-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA.
VIGÊNCIA: DE 12 DEFEVEREIRO DE 2020 A 31 DE DF^-EMBRO DE 202(1.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DA PREFEITURA DE BAYF.UX-OÍPJ
N" 08.924.581/(1004-02

CONTRATADAiilAIMUNDO ADEI.MAR FONSECA PIRES. CNPJ; 07.526.979/0(101-85
VAt.ORTOTAI.rRS 131.105.50 (CENTO F. TRINT.-\ K UM MIL E CENTO F CINCO REAIS F. CIN-
QUENTA CENTAVOS)

EXTR.\TO DE CONTItVTO

INSTRUMENTO:CONTR.ATO ADMINLSTRATIVO N" 000I3'2Ü20 - F.MS-PMBEX
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÈNE-
ROS ALIMENTÍCIOS - PANIFICAÇÃO, IOGURTES E REFRIGERANTES, PAR.A ATENDER AS
NliCESSIDADE.S DA SECRETARIA MUNICIPAL DF SAÚDE NO ANO DF 2020.
PROCEDIMENTO LiCITATÕRIO: ADES.ÀO A .ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" (10001/2020 -
FMS - PMBliX; PROCESSO 1JCIT.-VT()RIO ÜÜ/.lOS-^OJO -FMS - PMBEX

DOTAÇÃO: NATUREZA DA DESPESA: 3390..30 - MATERIAL DE CONSUMO;
2,151 l'UNtX)MUNICIPALDE SAÚDE-FMS; 10.302.3025 2I67MANUTENÇÃGDASAÇÕES DE
SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA FALTA COMPLEXIDADE;; 10.301.3024
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL Dl: SAÚDE; 10302.3025.2096 -MANUTENÇ.ÀO
DO CENTRO DE .ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP.S.
VIGÊNCIA: 22/01/2020-3l/IZa020
CONTRATANTE: PRF.FF.ITURA MUNICII'Al. DF. BAVF.UX, ATRAVÉS DA SFXRETARIA MU
NICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADO: PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA. CNPJ: 23.76(1.920/«00|.113

VALOR:RS I06.114.90 (CENTTJ E SEIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS E NOVENTA CEN
TAVOS)

Prefeitura Municipal
de Alhandra

LICITAÇÃO
PRF.FF.ITUR.V MUNICIPAL DE .M.HaNDRA

R.-\TII-ICACAO F.AD.Il)l)ICACAO
DISPENSA N" DPI)n004/2(l20

Nm lermos dos clcmciilns consiaiKcs iI.t fes|iccliv:i Exposição de Motivos que instrui o processo
c observado o parecer da Asscssoria Jurídica, referente n Dispensa dc Licitação n" OP00U04/2020.
que obietiv.r AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARAO HOSPITAL DESTE
MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAÚDE
MÉDICA COMÉRCIO LTDA - RS 3(1.989.0(1.

.Alliaivdra - PB. 14 da Fevereiro de 2020

RENATO MENDES LEITE

Prefeito

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DF. ALHANDRA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARAOIlOSrrrALDESTE MUNICÍPIO,
FUND.AMFN FO LEGAL: DIspens.i dc Licitação n" DP0DÜ04/2020. DOTAÇÃO: Rccurscw Próprios c
Federal do Municipio dc Alliandrti: Ü2<)()7.HJ.301.30(14.2078- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

PREFEITURA MUNICIPAL QE SAYEUX SECRETARIA DA SAÚDE ffP
SECRETARIA DA SAÚDE GABINETE DA SECRETARIA

GABINETE DA SECRETARIA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 00009/2020- FMS-PMBEX

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N* 00007/2020 - FMS-PMBEX
A SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX -

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 8AYEUX -

PS, atravi5s (io(a) g(»tar(a) desta cdilidade, dt> acordo com as airibuiçScs que lhes foram
conferidas, cm cniifocmidadc com o resultado do PREGÃO PRESENCIAL SRP N' 00001/2020 -

FMS - PlYlBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Ni 00001/2020 - FI«fS • PMBEX, que
Objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 0£ GÍNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS.
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA IdUNICIPAL DE SAÚDE DE BAVEUX-PB,
publica 0 otrato da ATA DE REGISTRO OE PREÇOS N* 00007/2020 - FMS-PMBEX sendo que o

PB, através di3(a] gcstarla) desta cdilidadc, de acorda com as atribuiçSes que lhes foram

conferidas, em conloimidade com o resultado do PREGÃO PRESENOAL SRP N* 00001/2020 -
FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADIvIlNISTRATIVO NP C000:/2020 - FMS - PMBEX, que
objetiva 0 REGISTRO QE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA. PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECÍAU7A0A NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PFRECiVEIS.
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OE SAÚDE OE eAYEUX-PB,
publica 0 extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' 00009/2020 - FMS PMSEX sendo quC 0

prato de validade é de um a.no cantado da data da assinatura d.t mesma e deste extrato, lendo
sua eflcáda através da publlcacáo em Imprensa oRcial conforme fornecedor. Itens, marcas e

praio de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste cirtralo, tendo valores abaixo relacionados

sua efiedcla airavds da publicacEo em Imprensa oficial conforme fornecedor, Hens. marcas e
valores abaívo relacionados. EMPRESA;; RA1MUNOO AOELMAR FONSECA PIRES, CNPJ: 07.S26.979/008I-8S

ENDEREÇO: AVENIDAFORNAIISTA ASSIS CHATEAUBRIAND, 47SS, GALPÃO 06. DISTRITO

EMPRESA; CHRIST1ANNY MAROiA. CNPl; 04.462.687/0001-88
ENDEREÇO: AVENIDA MONSENHOR ALMEJOA, 210 A, JAGUARIBE - JOÃ PESSOA/PB,

INOUSTRIAL-CAMPINA GRANOE/PB, CEP: 58.411-450. TEL (83) 3331-2490

VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÊ 12 OE FEVEREIRO OE 2021

TEL (B3] 3262-0382
MARCA/

MODELO

VALOR

UNIT.
VIGÊNCIA: 12 DE FEVEREIRO OE 2020 ATE 12 DE FEVEREIRO OE 2021 ITEM OESOUÇÃO QUANT. UNIO. VALOR TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIO.
MARCA/

MODEIO

VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL 1

Acúcar, tipe cristal, compoilçilo

origem vegetal, sacarote de cana de

5.470 XG PAAAAI RS 12JÍ34.00
Adoçante liquido, (Ipo sacariru, primeira

qualidade, com 100 ml. Acondlcionado em

validade minimo 06 meses a confar da

data lie entrega

2

embalagem original da fafaricanie. com
dados tic Identllicac-fo do produto, data

de fabricacSo e praio de validade. D
produto deveri ter registro no ministério
da agricultura e/ou Ministério da saúde.
Praro de validade minritto de 12 meses a

1.096 UNO. MARATA RS 2,95 RS 3.233,20
4

Arrot branco poldo tipo 2. rtlo deve

apresentar mala. substâncias noclvai.

Embalagem tJcvcm eslra intacta,

acoedicbnadas em pacotes de ISg,

em polietilerio. transparente, atóxico.

Praiu de validade Ulninso de 12

meses a pntllr da data de entrega.

3.102 XG KtXA RS 232 RS 7317.04

3

Alecrim desidralado, embalagem com 6g,

idenilDcada com seio de Validade c

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade
mínimo de 03 me.tei a partir da dala de

entrega.

274 UNO. SADIO RS 3,50 RS9S9/M
5

Arror parboilirado tipo 1, r>3o deve

apresentar molo. substancias nocivas.

Embalagem devem eslra Intacta,
acondicionadas em pacotes de IVg,

em poilctllcno. transparente, atóxico.

Prazo de vnlldade mínimo tie 12

meses 3 partir da data dtrenireea.

6.204 XC KIKA RS 2)70 RS 16.750,80

BomCsons recheados com cobertura de

U
de validnde mínimo de 12 meses a partir

6 UNO. uaA R629,1S RS 174,90 Avela fisco finos, isenta de molo, iNre

dc parasitas e substâncias nocivas.
da dala de entrega. acondiclonada em embalagens de SOO

g. atóxica. resistente e

hermetlcamente vedada. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir

da data de entcega.

18

CatchuR embalagem com peso médio de

-tOOg. embalagem com praro de
fabricacJo e validade mínimo de 12 meses

3 partir da dala oe entrega, conforme

137 UNO. QUERO RS 3,95 RS 541,15

6 6BS UNO Yon RS S35 R$4.O07.2S

rotulagem da ANVISA. Biscoito água e sal laiinhi de trigo

Creme de leUe - UHT hamogeneUado. 10 enriquecida com forro c ácido fóUco. 9lO Uno VITABONO RS 2.30 RS 2.093.00

26
embalagem de lOOmI. Prazo de validade

S48 UNO.
•i'

BETANIA R$2,45 RS 1342,60
itúcar. creme vegetal, acúcar

mínimo de 86 meses a contar da data de

entrega. t Invertida, sal. fermento químico

bicarbonato i!e amónio. Contém
31

Farlnfta de mandioca, embalagem com 1
kg acotidiclonada cm embalagem origirsal

1.S2S KG Sn MARIA RS 2,50 RS 4.562,50.

validade minlrpo de 12 meses a partir

da data de entrciia.
do fabricante, com dados de Idenllficaclo

do produto, data de f.tbrlcaçlo c pntzo de
validade, do acordo com a resolucSa

12/78 da CNNPA. Prato de validade

mínima de 06 meses a partir da data de

11

Biscoito cream craque miegraí. Isento

dc mOfo e substâncias nocivas, com

corsslsténcia crccamc. embalagem
pUslica, alArita. pacote com 4aOg.

Prazo dc validade mInNno de 12

2.740 UNO VITAflONO RS3.a RS 6.274,60

entrega. meses a partir da data de enlregn.

Farinha láctea, a base de farinha de trigo e 1 Biscoito doce. tipo hiarla. Kenta de

34

leite integral. Embalagvm com 400 g. com
identificação do produto, marca do

fabricante. Praro de validade mínimo de

06 meses a partir da data de entrega.

4S5 UNID. MARATA R$7.95 RS3.617,25 \ 12

mole r substâncias nocivas, com

consistência crocenic. embalagem
pUsIica. atóxica. pacote com 400g.

Prazo de validade mirtrmo de 12

meses a partir da data de enlreia,

2.740 UNO VITASONO RS 2.30 RS 6.302,00

Fermento ern pó quimíto de IDOg.

htentificada Com selo de validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de validade
mínimo de 12 rncses a partir da data de
entrega.

38 88 UNO. FLASKMAN RS 3.23 RS 284,24

Biscoito (Ipo rosqutnha, diversos

sabores {chKotaie. baunilha e coco),

pacote com 400 g. Acondlclonailo em
embaUgem curginal do fabricante,

com dados de identificatSo do

produto, data de fabricacSe e prazo

de validade, de acordo com a

resolucáo 12/78 da CNNPA. Praro dé

UND VITAMASSA RS 2,47 R$l.«91.9$

41

leite condensado, embalagem de 3SSg.
Prazo de validade mínimo de 12 mncs a

partir da data de entrega.

729 UNO. BETANIA RS3.7S RS 2.733,75

13

Manjeríclo dcsidrai.-idp. embalagem validade mlnliito de 12 meses a partir

da dala de entrega.

49 validade e resulagem da ANVISA. Prazo de

validade mínimo de 12 meses a partir d»
data de entrega.

274 uno: SADIO R$237 RS 649,38 Café torrado e maido. a vácuo, com

250 g. Acondlcicnade em embalagem
tuiginal do fabrlcantn. com dados de

IdenlificatUo do produto, dala de
labilc3(So e prazo de validade, cfe
acordo com a reloluclo 12/78 da

CNNPA. 0 produto deverá ler o selo

de pureza da assocLscPe brasileira da

60

Queijo ralado embalagem SOg.
identillcada com selo de v,tlidade e

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

de entrega.

L870 UNIO
NATURAL

DAVACA
RS 2,45 RS 3356,50

IS 2.960 UNO PURO RS 3.49 RS 10.330.40

67

Canjiquinha de milho diet enriquecida
com ferro e icido fbileo embalagem de 580 UND. CORINGA R$33S R$2.291á)0

validade minirno de 12 meses a paiilr
da data de entrega

20Og. Caldo de g.stmha. de primem

68

Mistura para Mingau Sabores tradicional,
avela cereais e mel Informac&es do

produto Ingredientes: Amido de milho,
aCÚcar. vitaminas (A c C). sais mlnorpli
{cálcio, fósforo e ferro), aromauzante,

corante carmim. Embalagem 20Sg. náo
conlémglútcn.

608 UNO. MARATA RS 3,68 RS.2.280,00

16

qualidade, contendo ISgr a cerxa cont
24 lableins. Embalagem com dados

de K)entifica(lo do produto, marca do

fahriranie, data de tabilcacPo c prato

de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.

137 CAIICA tCITAZZO RS 7,25 RS 992.25

Chá ISg ca c/ 10 Siieulnhos, sabor

erva doce. embalagem com prazo de
fabricação e vaildadr mínimo de 12
meses a partir da data de entrega.

VALOR TOTAL RS 26.025,47
21 RS2.49 RS547,flO

{VlfFTE e SEIS MIL E VINTE E ONCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
eonlorme rotulagem da ANVISA.

Baveux - PB, 12 de Fevereiro de 2020.

22

Chá ISg. cx c/ 10 saquinhos, sabor
camomltj. embatagem com prazo de

fabricaçáo e validade minimo dn 12 220 CAIXA MARATA RS 2.49 R$547,80

meses a p.irtir da datn de entrega.

iOSÊ SIlUARD ABRANTES PEREIRA ColorincD baixo teor de sódio Inferfor

GESTOR CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA t 'iJMCIPAL DESAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE \

24
llOmg, pct lOOg, Idcniíncnifo com

srln de v.slidade e rotulagem da

AfAflM. Prazo de validade minimo de

4.560 UNO SÃO MARCOS RS 0.36 RS 1.641.60
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06 meses a contar da data de entrega.

25

Condimentos a base de cominho, pct

lOOg, identificado com seio de

validade e rotulagem da ANVISA.
Prato de vaiidade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

4.S60 UND SAO MARCOS RS 0,46 RS 2.097,60

27

Doce de goiaba, consistência firme,

com 600 g. Acondicionado em

embalagem original do fabricante,
com dados de identificaçio do
produto, data de fabricação e prato
de validade, de acordo com a

resolução normativa n< 09/78 da

ANVISA. Prato de validade mínimo de

12 meses a partir da data de entrega.

910 UND POTENGI RS 3,49 RS 3.175,90

28

Doce de banana, consistência firme,

com 600 g. Acondicionado em

embalagem original do fabricante,
com dados de identificação do

produto, data de fabricação e prato
de validade, de acordo com a

resolução normativa n<> 09/78 da
ANVISA. Prato de vaiidade mínimo de

12 meses a partir da data de entrega.

910 UND POTENGI RS 3,49 RS 3.175,90

29

Ervilfia em conserva, embalagem de
200g. Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.
2.740 UNiD JUSSARA RS 1,60 RS 4.384,00

30

Extrato de tomate, embalagem de
340 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.

4.105 UNID f^ARATA RS 1,S9 RS 6.526,95

32

Farinha de trigo especial com
fermento, em embalagem de 01 kg
original do fabricante, com dados de

identificação do produto, data de
fabricação e prato de validade, de
acordo com a resolução 12/78 da

CNNPA. Prato de validade mínimo de

06 meses a partir da data de entrega.

367 KG SARANDI RS 2,85 RS 1.045,95

33

Farinha de trigo sem 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 vaiidade mínimo de

06 meses a partir da data de entrega.

181 SARANDI RS 2,55 RS 461,55

36

Feijão macassar, 1< qualidade, livre
sem sujeiras, larvas e detritos,

constituído no mínimo de 90K a 98%

de grãos inteiros e íntegros, na cor
característica e variedade

correspondente, de tamanho e

formatos naturais maduros, limpos e
secos. Prato de validade minimo de

1.825 KG PARARI RS 4,45 RS 8.121,25

06 meses a partir da data de entrega. 1

37

Feijão preto, tipo 1, com 1 kg.
Acondicionado em embalagem de
poliproplleno transparente, original
do fabricante, com dados de

identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade. 0
produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. Prato de

validade mínimo de 06 meses a partir
da data de entrega.

2.740 KG PARARI RS 4,65 RS 12.741,00

39

Fubá de milho pré.cotido, embalagem
com 500g acondicionado em

embalagem original.
4.560 UND MILHO extra RS 0,90 RS 4.104,00

43

Leite cm pó integral, embalagem de
400g, identificada com selo de

validade e rotulagem da ANVISA.

Prazo de validade mínimo de 12

meses a partir da data de entrega.

4.560 UND ITALAC RS 7,59 RS 34.610,40

45

Macarrão fino tipo espaguete, pct
com SOOg. Prato de vaiidade mínimo

de 12 meses a partir da data de
entrega.

3.180 UND PETYAN RS 1,59 RS 5.056,20

46

Macarrão talharim pct SOOg,
identificado com selo de validade e

Rotulagem da ANVISA. Prato de

validade mfnimo de 12 meses a partir
da data de entrega.

1.370 UNO VITAMASSA RS 2,85 RS 3.904,50

47

Macarrão tipo parafuso , a base de

farinha ,vitamlnado com embalagem
de SOOg.

4.880 UNO VITAMASSA RS 2,49 RS 12.151,20

50

Margarina vegetal com sal, contendo
500 g, com 60% de lipídios.

Acondícionada em embalagem
original do fabricante, com dados de

identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, de acordo com a

resolução 12/78 da CNNPA. Prato de

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

1.810 UNO VITARELLA RS 2,59 RS 4.687,90

53

Miiho verde em conserva 200g. Prato
de validade mínimo de 12 meses a

partir da data de entrega.
2.740 UND JUSSARA RS 1,75 RS 4.795,00

56

Milho para Munguntá 500 g,
Acondicionado em embalagem
original.

910 UNO DA TERRA RS 1,29 RS 1.173,90

61

Rapadura embalagem de SOOg,
identificada com seio de validade e

rotulagem da ANVISA. Prazo de

vaiidade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.

729 UNID ESTRELA RS 3,4S RS 2.515,05

62

Sardinha em conserva ao óleo ou

molho de tomate 120g. Prato de

validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega.

1.960 UND PALMEIRA RS 2,39 RS 4.684,40

63
Suco concentrado sabor caju, garrafa
com SOO ml. Prato de validade

11.760 UND IMPERIAL RS 2,30 RS 27.048,00

mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

65
Caldo de carne, primeira qualidade,
contendo 24 tabletes de 19 g.

137 UND KITANO R$ 7,49 RS 1.026,13

VALOR TOTAL: R$ 218.518,27
(DUZENTOS E DEZOITO MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Bayeux - PB, 12 de Fevereiro de 2020.

JOSÉ GILLIARD ABRANTES PEREIRA
GESTOR CONSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


