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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N". 000 ̂ 0 /2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA
PREFEITUR.A MUNICIPAL DE BAYEUX - FMS - PMBEX

Aos'b<mIí í- xiaJS. dias do mês de do ano de 2020, a Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura Municipal de Bayeux. Pessoa Jnridica de Direito Público, com sede Rua FIávio Maroja. s/n -
Centro. Bayeux-Pb - 58306-390, neste ato representada pela Secretária de Saúde, Sra. Haline Leite Dantas
Coelho. Brasileira. Solteira, residente e domiciliado na Rua Cícero Gregório Lacerda. n° 159. Ap. 301.
Cidade dos Colibris, João Pessoa/PB. Cep; 58.073-313, CPF n° 000.655.993-06. Carteira de Identidade n°
2001029114534 SSP/PB, gerencladora da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP), decoirente da
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00015/2020 -FMS-PMBEX. cujo objetivo fora à
formalização de REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS
E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE BAYEUX - PB. processada nos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 00072/2020 - FMS-
PMBEX a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no art.
15 da Lei n° 8.666/93. segundo as cláusulas e condições seguintes:

LI. 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 FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, cujos quantitativos, especificações,
preços, e fornecedores foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

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

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

O ÓRGÃO GERENCI.ADOR, através da Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a;

3.1. Gerenciar a presente ARP. indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os
quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação
indicada na licitação:
3.2. Convocar os particulares via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, assinatura do contrato e
retirada da nota de empenho;
3.3. Observar para que. durante a vigência da presente ala, sejam mantidas todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive
com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos:
3.4. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercada, e de aplicação de penalidades;
3.5. Realizar, quando necessário, prévia reunião com os íicitaiues objetivando a familiarização das
peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
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3.6. Consultar os fornecedores registrados (observada 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.

4; CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PO ORGÃQ PARTICTPANTg;. PRÉVIO. E
PARTICIPANTE A

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 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 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, 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
GERENCI.ADOR referente às condições firmadas na presente ARP;
5.7. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, documentação de habilitação
e qualificação cujas 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 e participante (s) e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP;

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

iÓLlUSULA SEXTA ~DA VIGÊNCÍÃ [3

A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura, vigorando
até o dia TxmtS- de {aiÒStxPí de 2021

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

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

EMPRESA: HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 27.657.870/0001-94

ENDEREÇO: ESTRADA DO ENCANAMENTO, 480 - EDF. SHOP SITIO TRINDADE - LOJA 0107-
CASA AMARELA - RECIFE/PE CEP.: 52.070-015, FONE/FAX: (81) 3265-7029
RESPONSÁVEL: MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA
CPF: 520.622.954-72

RG: 3.172.508 SDS/PE

Ü
.Alimento para situações
metabólicas especiais para
nutrição enteral/oral. Fórmula
pediálrica 100% aminoácidos
livres, de alta absorção, não
alergênica. Isenta de lactose,
frutose. amido e glúten. Sabores
baunilha e morango.
Embalagem: lata 4Q0g.

.Alfamino lata d

400g/nestlé/rg ms:
6.5965.0015

procedência:
Suiça

Lata 200 RS 141.66 RS 28.332,00

Alimento para situações
metabólicas especiais para
nutrição enteral/oral. Fórmula
pediátrica, nutricionalmente
completa (I.OKcal) com adição
de cromo e mobilênio, 100%

aminoácidos livres, de alta
absorção, não alergênica. Isenta
de lactose, sacarose, frutose,

amido e glúten. Embalagem: lata
400g.

Alfamino lata c/

400g/nestlé/rg ms:
6~5965.00I5
procedência:

Suiça

Embala

gem
240 RS 141,66 RS 33.998,40

Composto lácteo para crianças
até 5 anos de vida, com proteína
soro do leite e caseína, DHA.

óleos vegetais e prebióticos, sem
adição ^ sacarose.

Ncslac comfor lata

d

800g,'nestlé rg ma
n'»

0017/468

Embala

sem
200 RS 29.50 R$ 5.900,00
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Acondicionado em embalagem
hermeticamente fechada

embalada em material que
garanta a integridade do produto
Suas condições deverão estar de
acordo com a Nta 83 Dec 12486

20/10/78.Embalagem 800g.
Fórmula infantil em pó para
lactentes e de seguimento para
lactentes e crianças de primeira
infância, semi-elementar

hipoalergênica destinada para
necessidades dietoterápicas
específicas com proteína do soro
do leite extensamente

hidrolisada. Indicada para alergia
à proteína do leite de vaca e/ou
soja. com quadro diarreico.
Isenta lactose. sacarose e glúten.
Acondicionada em embalagem
individual de 400g, contendo
rotulagem conforme legislação
vigente.
Alimento para nutrição enteral
ou oral, especializada para
paciente nefropata em tratamento
dialítico, hipercalórica (2,0
Kcal/ml), normoproteica, isenta
de lactose, sacarose e glúten.
Densidade calórica: 2,0 Kcal/ml.
Sabor; Baunilha. Apresentação
em embalagem 200mL

Fórmula infantil de partida em
pó para lactentes (O a ómeses),
isento de sacarose e amido
(100%lactose). Com adição de
prebióticos(0,4g a 0,8g/l00ml de
GOS/FOS), LC PUFAS (ARA e
DHA) e nucleotideos.

.Acondicionada em embalagem
com 400 g, contendo rotulagem
conforme legislação vigente.
Fórmula infantil de seguimento
em pó para lactentes (a partir de
6 meses), isento de sacarose e

amido( com lactose e

maltodextrina). Com adição de
prehiólicos(0.4g a 0,8g/í00ml de
GOS IFOS). LC PUFAS (ARA e
DHA) e nucleotideos.

Acondicionada em embalagem
com 800g, contendo rotulagem
conforme legislação vigente.

procedência
Nacional

Alfaré lata d

400g/nestlé
Rg ms:

4.0076.1716.001-4

Procedência:

Holanda

Nutren 2.0 tetra

pack
C/200ml sabor

Baunilha/nestié rg
Ms: 4.0076.1885

Precedência

Nacional

Nan comfor I lata

d

400g/nestlé nan
Comfor 1 lata d

400g/nestlé
Rg ms:

4.0076.1911

Procedência:

Nacional

Nan comfor 2 lata

C/800g/nestle/re.
Ms:

4.0076.1951

procedência
Nacional

Embala

gem

Embala

gem

Embala

gem

Embala

240

10.000

120

R$ 83,:

R$ 18,00

R$ 16,66

360
R$ 34,44

R$ 19.999,20

R$ 180.000,00

R$ 1.999,20

R$ 12.398,40

MARIA DE FATIMA

TEIXEIRA DA

SILVA:52062295472
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Fórmula infantil em pó para
lactentes desde o nascimento,
com lactose e adicionada de

agente espessante. destinadas a

necessidades dietoterápicas
específicas, anti- regurgitação.
Acondicionada em embalagem
com 400 g, contendo rotulagem
conforme legislação vigente.

Nan espessar lata
C/400g/nestle/reg

ms:

659650099

procedência
Nacional

Embal

agem
280 R$ 25.40 R$ 7.1 12.00

16

Fórmula infantil a base de

proteínas lácteas, em pó.
enriquecida com ferro, isenta de
sacarose. indicado para lactentes
desde o nascimento até o 6° mês
de vida, com predominância das
proteínas do soro do leite em
relação à caseína, deverá conter
prebióticos (GOS e FOS).
Atende todas as recomendações
do CODEX Alimentarius

FAO/OMS. Apresentação do
produto deverá obedecer a
legislação vigente.
EMBALAGEM 400G.

Nestogeno 1 lata c/
400g nestié rg ms:

4.0076.1623

procedência:
Nacional

Embal

agem
800 R$ 12.50 R$ 10.000.00

17

Fórmula infantil em pó isenta de
lactose com proteína do soro do
leite e caseína, óleos vegetais,
maltodextrina. DHA e ARA,
vitaminas, minerais e

oligoelementos. Sem sabor e sem
sacarose. Atende todas as

recomendações do CODEX
Alimentarius FAO/OMS.
Embalagem de 400g

Nan sl lata

C/400g/nestle/reg
ms:

400761899

procedência
Nacional

Embal

agem
90 R$ 37,44 R$ 3.369,60

19

formula liquida nutricionalmente
completa e oral específica para
cicatrização de úlceras por
pressão e outras situações que
exijam estímulo da cicatrização.
Suplemento alimentar
hiperproteico, acrescido de
arginina com altos teores (acima
da IDR) de micronutrientes
relacionados à cicatrização
(zinco, selênio. vitaminas C. A e
E). Isento de sacarose e glúten.
Densidade hipercalórica a partir
de 1.3 Kcal/ml). Apresentação
em embalagem de no mínimo
200ml.

Novasource

proline
Tetra slim c/

200ml/nestlé

Rg ms:
6.5965.0051

Procedência:

Nacional

Embala

gem
360 R$ 15,27 RS 5.497,20

22

Suplemento oral líquido,
nutricionalmente completo,
pronto para beber, hiperproteico.

Nutren sênior

Pronto para beber
c/

Embal

agem
300 RS 15,00 RS 4.500,00

MARIA DE FATIMA

TEIXEIRA DA

Assinado de forma digital por
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA

SILVA:52062295472

SILVA:52062295472 -03w
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26

27

28

34

normo a hipercaiórico. Acrescido
ou não de fibras. Isento de

saca rose, lactose e glúten,
hiperprotéico. Embalagem até
200 ml.

200 ml sleeve

/sabor:

Baunilha / nestle/

rg

Ms : dispensado de
Registro

procedência
Nacional

Fórmula enteral com densidade

energética normal (na diluição
padrão). Com 15% a 20% de
proteína (52% do proteína do
soro do leite e 48% caseinato de

potássio obtido do leite de vaca),
35% de gordura (62% óleo de
girassol, 32% óleo de canola e
6% lecitina de soja) e 50%
carboidratos (82% maltodextrina

e  18% sacarose). Osmolal idade

350 mOsm/kg de água. Sabor
baunilha. Lactose Og/IOOmL.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Dieta enteral nutricionalmente

completa, hipercalórica, com
adequado teor proteico, de baixa
osmolaridade. Enriquecida com
fibras. Isenta de sacarose, lactose

e glúten. Densidade calórica 1,5
Kcal/ml. Possui 17 a 20% de

proteínas. Apresentação na forma
líquida. Embalagem Tetra pack
1000 ml

.Alimento para nutrição oral e/ou
enteral a base de soja,
normocalórico, com adequado
perfil proteico e lipídíco. Isento
de sacarose, fibras, lactose e
glúten. Densidade calórica 1,2
Kcal/ml, carboidratos (100%
maltodextrina). Sabor: Baunilha.

Embalagem: Tetra Pak 1000 ml

Alimento para nutrição oral e/ou
enteral com fibras,
normocalórico, com adequado
perfil proteico e lipídíco. Isento
de sacarose, lactose e glúten.
Densidade calórica 1,2 Kcal/m,
de carboidratos (100%

maltodextrina) e 17 a 18 g/L
fibras. Sabor: Baunilha.

Embalagem: Tetra Pak 1000 ml

Nutrição hiperprotéica. Fórmula

Isosource soya
Sistema aberto

tetra

Square c/l
Litro/nestié

Rg ms:
4.0076.1870

Procedência

Nacional

Isosource 1.5

sistema

Aberto tetra pack
Litro/nestié/

Reg. Ms:
4.0076.1938

Procedência

Nacional

Isosource soya
Sistema aberto

tetra

Pack c/I

litro/nestié

Rg ms;
4.0076.1870

Procedência

Nacional

Isosource soya
fiber

Sistema aberto

tetra

Pack

C/l litro/nestie/reg
Ms: 4.0076.1896

Procedência

Nacional

Impact tetra slim c/

Embal

agem

Embal

agem

Embal

agem

Embal

agem

Embal

360

400

250

RS 19,4700

RS 27,00

RS 16,00

300

360

RS 21,66

RS 18,00

RS 7.009,20

RS 10.800,00

RS 4.000,00

RS 6.498,00

RS 6.480,00

Assinado de forma digital por
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA

DASILVA:52062295472
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imunomoduladora com ácidos 20üinl(5abores agem
graxos ômega 3, arglnina e torta
nucleotídcos. Indicada para De limão e
pacientes oncológicos, pré e pós pessego)
cirúrgicos e /ncstié
imunocomprometidos. Isento de Reg.ms:
sacarosc. lactose e glúten. 4,0076.1864
Apresentação: embalagem no Procedência
mínimo 200mL Nacional

Valor Total: RS 347.893,20

(Trezentos E Quarenta E Sete MH E Oitocentos E Noventa E Três Reais E Vinte Centavos)

7.3. O valor lotai da presente Ata dc Registro de Preços é de RS 347.893,20 (trezentos e quarenta e sete ml!
e oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos).

i^CLÁUSULA OITAV.A -i)OS PRQCXprMENTOS PARA FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, J

8.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR durante a vigência do presente Registro de Preços poderá medianie as suas
necessidades efetivar as contratações decorrentes desta Ala 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 Ata 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 (cs) 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 tf. 8.666/93.

K". '-ÍV'' 'Ã

1 LI. A .Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arl. 65, da
Lei 8.666/93;

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

O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos;

12.1 O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:

MARIA DE FATlMA

TEIXEIRA DA

SÍLVA:52062295472

Assinado de forma digital por
MARIA DE FATlMA TEIXEIRA

DASILVA:52062295472

Dados; 2020.07.23 09:27:58

-03'00'
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12.1.1. Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais:
12.1.2. Incidirem qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades;
12.1.3. Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que nâo possa ser recuperado:
12.1.4. Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem 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. Nâo restarem fornecedores registrados;
12.1.9. Nâo cumprir as obrigações constantes da Ala de Registro de Preços;
12.1.10. Nâo 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;
12.1.13. Por razões de interesse público devidamente demonstrado ejustificado pela Administração Pública:
12.1.14. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Cláusula, será feita
por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem do
Registro de Preços:
12.1.15. A solicitação referida na alínea "n" desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata. caso nâo
aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, 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 fato
superveniente que venha comprometer a perfeita e.xecução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito
ou de força maior, devidamente comprovado.

Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente ata, garantida a prévia defesa e
o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal que seufs) ato(s) ensejar(eni):
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 dc 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, injustificadamente. ou por motivo
não aceito pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BA^■EUX. deixar de atender totalmente á solicitação prevista na cláusula quinta, item 5.2, alínea "g" e "'ir",
do presente instrumento contratual;
13.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Baycux e os demais órgãos que compõem a Administração Municipal, por até 02 (dois) anos.
13.4.1. Parágrafo primeiro - O valor da multa, aplicado após regular processo administrativo, será
descontado da CONTRATADA, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

n  aki 8} sr.ltn i

14.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
14.1.1. PROCESSO AD.MINISTRATIVO N" 00072/2020 - FMS-PMBEX:

MARIA DF PATIM A Assinado de forma digital porIVIAKIA Ut rA I IIVIA ivíARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA
TEIXEIRA DA S1LVA:52062295472
<-ii v/A .v-T-v Dados:2020.07.230928:15SILVA:52062295472 .qsw



4-

H.
• »r»ç>»wPi 5* < 'C

BiarEux

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

14.1.2. Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N'' 00015/2020 - FMS-PMBEX e anexos;
14.1.3. Proposta Comercial da (s) FORNECEDORA (S): HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EÍRELl.
CNPJ: 27.657.870/0001-94

14.1.4. Ata(s) da(s) sessâo(ões) circunsianciada(s) do PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 00015/2020 - FMS-
PMBEX.

^XrLÂUSULÀ DÊCÍMA QUINTA^

15.1. Para dirimir as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara da Fazenda Pública, no Foro da cidade de
Baycux/PB. com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. salvo nos casos previstos no an.
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 conforme vai assinada pela gestora constitucional do ÓRGÃO
GERENCIADOR, na qualidade de Gerenciadora e pelo (s) particular (es) fornecedor(es).

HALINE LEITEWnT.AS COELHO

SECRETÁRU MUNICIPALDE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GERENCIADORA DA ARP

MARIA DE FATIMA Assinado de forma digital por
TFIYFfRA HA MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DAI tiAtmA UA SILVA:52062295472
SILVA:52062295472 Dados: 2020.07.23 09:28:29 -03'00'

HEALTII NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 27.657.870/0001-94

EMPRESA DETENTORA DA ARP
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BAYCUX
Cff/EfitiO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE

GABINETE DA SECRETARIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 00040/2020 - 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 ELETRÔNICO SRP N° 00015/2020 -
FMS - PMBEX, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 00072/2020 - FMS - PMBEX, que
objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX - PB, publica o
extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS sendo que o prazo de validade é de um ano contado

da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em
imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

EMPRESA: HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 27.657.870/0001-94
ENDEREÇO: ESTRADA DO ENCANAMENTO, 480 - EDF. SHOP SITIO TRINDADE - LOJA 0107 -

CASA AMARELA - RECIFE/PE CEP.: 52.070-015, FONE/FAX: (81) 3265-7029
VIGÊNCIA: 27 DE JULHO DE 2020 ATÉ 27 DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO

Alimento para situações

metabólicas especiais para
nutrição enteral/oral. Fórmula

pediátrica 100% aminoácídos
livres, de alta absorção, não

alergênica. Isenta de lactose,

frutose, amido e glúten. Sabores

baunilha e morango. Embalagem:
lata 400g.

Alimento para situações

metabólicas especiais para
nutrição enteral/oral. Fórmula
pediátrica, nutricionaimente

completa (l.OKcal) com adição de
cromo e mobilênio, 100%

' aminoácídos livres, de alta

absorção, não alergênica. Isenta

de lactose, sacarose, frutose,

amido e glúten. Embalagem: lata
400g.
Composto lácteo para crianças até
5 anos de vida, com proteína soro

do leite e caseína, DHA, óleos
vegetais e prebióticos, sem adição
de sacarose. Acondicionado em

embalagem hermeticamente
fechada e embalada em material

que garanta a integridade do

produto. Suas condições deverão
estar de acordo com a Nta 83 Dec

12486 20/10/78.Embalogem 800g.

MARCA/

FABRICANTE
UNID. I QUANT.

VALOR

UNIT.
VALOR TOTAL

Alfamino lata c/

400g/nestlé/rg ms:

6.5965.0015 Lata

procedência:

Suiça

RS 141,66 RS 28.332,00

Alfamino lata c/

400g/nest!é/rg ms:

6.5965.0015

procedência:

Suiça

Embaíagj
RS 141,66 RS 33.998,40

Nesiaccomforlata

c/
SOOg/nestlé rg ma

ne

0017/468

procedência

Nacional

Embaíag
RS 29,50 RS 5.900,00
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SECRETARIA DA SAÚDE
Fórmula infantil em pó para

lactentes e de seguimento para

iactentes e crianças de primeira

infância, semi-elementar e

hipoalereênica destinada para , ,
.  . . . Alfare lata c/

necessidades dietoterapicas , ,,
400g/nestle

especificas com proteína do soro ,
Rg ms; Embalagdo le,te extensamente hidrol.sada. ^ 0375

indicada para alergia 3 proteína do „ .
.  . . Procedência:

leite de vaca e/ou soja, com ., , ,
,  Holanda

quadro diarreico. Isenta lactose,

sacarose e glúten. Acondicionada

em embalagem individual de 400g,

contendo rotulagem conforme

legislação vigente.

Embalag
R$83,33 R$19.999,20

Embalag
10.000 R$ 18,00 R$ 180.000,00

Fórmula infantil de partida em pó

para lactentes (O a 6meses), isento

de sacarose e amido

(100%lactose). Com adição de
prebióticos{0,4g a 0,8g/100ml de

GOS/FOS), LC PUFAS (ARA e DHA)

e nucieotideos. Acondicionada em

embalagem com 400 g, contendo

rotulagem conforme legislação

vigente.

Fórmula infantil de seguimento
em pó para lactentes (a partir de 6

meses), isento de sacarose e

amÍdo( com lactose e

maltodextrina). Com adição de

13 prebióticos(0,4g a 0,8g/100ml de

aOS/IFOS), LC PUFAS {ARA e DHA)
e nucieotideos. Acondicionada em

embalagem com 800g, contendo

rotulagem conforme legislação

vigente.

Fórmula infantil em pó para
lactentes desde o nascimento,

com lactose e adicionada de

agente espessante, destinadas a
necessidades dietoterápicas

específicas, anti- regurgitaçio.

Acondicionada em embalagem
com 400 g, contendo rotulagem

conforme legislação vigente.

Formula infantil a base de

proteínas lácteas, em pó,

enriquecida com ferro, isenta de

sacarose, indicado para lactentes

Nan comfor 1 lata

c/
400g/nestlé nan

Comfor 1 lata c/

400g/nestlé

Rg ms: 4.0076.1911

Procedência:

Nacional

Nan comfor 2 lata

C/800g/ne5tle/re.

Ms:

4.0076.1951

procedência

Nacional

Embalag
R$ 16,66 R$ 1.999,20

Embalag
R$ 34,44 I RS 12.398,40

Nan espessar lata

C/400g/nestle/reg
ms:

659650099

procedência

Nacional

Nestogeno 1 lata c/

400g nestlé rg ms:

4.0076.1623

procedência:

R$25,40 R$7.112,00

R$12,50 RS 10.000,00
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
desde o nascimento até o 69 mês Nacional

de vida, com predominância das

proteínas do soro do leite em

relação à caseína, deverá conter

prebióticos (GOS e FOS). Atende

todas as recomendações do

CODEX Alimentarius FAO/OMS.

Apresentação do produto deverá

obedecer a legislação vigente.

EMBALAGEM 400G.

Fórmula infantil em pó isenta de

lactose com proteína do soro do

leite e caseína, óleos vegetais, Nan si lata

maltodextrina, DHA e ARA, C/400g/nestle/reg

vitaminas, minerais e ms:

oligoelementos. Sem sabor e sem 400761899

sacarose. Atende todas as procedência

recomendações do CODEX Nacional

Alimentarius FAO/OMS.

Embalagem de 40üg
Fórmula líquida nutricionalmente

completa e oral específica para

cicatrização de úlceras por pressão

e outras situações que exijam

estímulo da cicatrização.
^  Novasource proline
Suplemento alimentar ^ ,
,. , . Tetra slim c/
hiperproteico, acrescido de ,,

^  . ZOOmi/nestle
arginina com a tos teores acima ^ ^

.  . .. . Rg ms: 6.5965.0051
da IDR) de micronutnentes ° .. .

,  . ^ . Procedência:
relacionados a cicatnzaçao (zinco, . .
.. . . n» . . Nacional

selenio, vitaminas C, A e E). Isento

de sacarose e glúten. Densidade

hipercalórica a partir de 1,3

Kcal/ml). Apresentação em
embalagem de no mínimo 200ml.

Novasource proline

Tetra slim c/

ZOOmi/nestlé

Suplemento oral líquido,

nutricionalmente completo,
pronto para beber, hiperproteico,

normo a hipercalórico. Acrescido

ou não de fibras, isento de

sacarose, lactose e glúten,

hiperprotéico. Embalagem até

200 ml.

Fórmula enteral com densidade

energética normal (na diluição

padrão), Com 15% a 20% de

proteína (52% do proteína do soro

do leite e 48% caseinato de

potássio obtido do leite de vaca),
35% de gordura (62% óleo de

girassol, 32% óleo de canola e 6%

lecitina de soja) e 50%

carboidratos (82% maltodextrina e

18% sacarose). Osmolalidade 350

mOsm/kg de água. Sabor

R$37,44 R$ 3.369,60

Embalag
Rg ms: 6.5965.0051 em

Procedência:

Nacional

Nutren sênior

Pronto para beber

c/
200 ml sleeve

/sabor:

Baunilha/nestle/

tg

Ms: dispensado de

Registro

procedência

Nacional

R$ 15,27 RS 5.497,20

RS 4.500,00RS 15,00
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COVESNO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

SECRETARIA DA SAÚDE
baunilha. Lactose Og/lOOmL NÃO
CONTÉM GLÚTEN.

25

Dieta enteral nutridonalmente

completa, hipercalórica, com

adequado teor proteico, de baixa

osmoiaridade. Enriquecida com

fibras. Isenta de sacarose, lactose

e glúten. Densidade calórica 1,5

Kcal/ml. Possui 17 a 20% de

proteínas. Apresentação na forma

líquida. Embalagem Tetra pack

1000 ml

Isosource 1.5

sistema

Aberto tetra pack 1

Litro/nestlé/

Reg. Ms:

4.0076.1938

Procedência

Nacional

Embal

agem
400 R$ 27,00 RS 10.800,00

27

Alimento para nutrição oral e/ou

enteral a base de soja,

normocalórico, com adequado
perfil proteico e lipídico. Isento de

sacarose, fibras, lactose e glúten.
Densidade calórica 1,2 Kcal/mi,

carboidratos (100%

maltodextrina). Sabor: Baunilha.

Embalagem: Tetra Pak 1000 ml

Isosource soya

Sistema aberto

tetra

Pack c/l litro/nestlé
Rg ms: 4.0076.1870

Procedência

Nacional

Embal

agem
250 R$ 16,00 RS 4.000,00

28

Alimento para nutrição orai e/ou

enteral com fibras, normocalórico,

com adequado perfil proteico e

lipídico. Isento de sacarose,

iactose e glúten. Densidade

calórica 1,2 Kcal/m, de

carboidratos (100% maltodextrina)

e 17 a 18 g/L fibras. Sabor:

Baunilha. Embalagem; Tetra Pak

1000 ml

Isosource soya fiber

Sistema aberto

tetra

Pack

C/llitro/nestie/reg

Ms; 4.0076.1896

Procedência

Nacional

Embal

agem
300 R$ 21,66 RS 6.498,00

34

Nutrição hiperprotéica. Fórmula

imunomoduladora com ácidos

graxos ômega 3, arginina e

nucleotídeos. Indicada para
pacientes oncológicos, pré e pós

cirúrgicos e imunocomprometidos.

Isento de sacarose, lactose e

glúten. Apresentação: embalagem
no mínimo 200mL

Impact tetra slim c/

200mi(sabores

torta

De limão e pessego)

/nestié

Reg.ms:

4.0076.1864

Procedência

Nacional

Embal

agem
360 RS 18,00 RS 6.480.00

Valor Total: RS 347.893,20
(Trezentos E Quarenta E Sete Mil E Oitocentos E Noventa E Três Reais E Vinte Centavos)

Bayeux - PB, 27 de Julho de 2020.

HALINE LEITE DAjjrTAS COELHO
GESTORA CONSTITUCIONAL DA.SCCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ciubliictr ilo l'ri-r«-in>

PORTARIA N' 9.135 l>K «6 l)K JIT.IU) DF 20211.

O PIIFFKITO UO MLMC ÍI'IO 13£ (.WBF.DFLO. £»Hdo da Paraíba, iio iimiU..'
suasttiribuis-iVs Is-jiaisofoiisitlcríiiiiioa»clisposiíòes uonliJasiio íiniiio 1W. 210, inciso l, 211 c 2.'5 todos
ilii I.ci 52'ilc 17 «Ic iig.xtii ilc 19.59 r>uiiuui lUis runciuiuirii»*^ Publia» do MuiiidpK» «k Caiiak-iu,
K'ni como no Processo Adnntiisir.iiivo l)isei|'linar n" 2lll"/()['>44'>S-n,

R E S O 1. \' E:

Art. 1" - C O.NVERTER A L.\<^^EKAC.Vü A PEDIDO EM D£.\USS.\0 Jocal
Servidoiiai Al.EX SANDUO GONÇALVES DA PA/., mniriciiln ii' íM.''.5(m. Aii-cili.ir de Fdiicacào
Inkiniil. Inuiifr» na Sctrcinria lic Eiliicavão. poi iiàu ici olisenadu o tievcr i!e assiduidade e l;i/cr piotiu
LoniiiiiiLiivão II» cliciu tiiicilial» do moii\o do seu uno vonipaicciment» ao servido, infringiu o (lis|H>sU)
no artigo I''''. I c .\l da Lei 52à .<9 - L-.ta!uU' ilos 1'uiiciiniários Públicos do Mimitipio de Gabeileki c
no nn. 2 M. J l'"vln T ci 523AV;

Art. 2"- j-A-ia ponaria entra citi vigoi nesta ilala.
ATTOH HUGO PEIXOTO CASTELI.IANO

J'REl'EITX)

pmülTUR-A Mli.MClPAL DE C.AIIEDEU»

(:al>inetiMlii Pn-feito

PORTARIA N" 9.136 DE 16 DL .IDLIIO DK 2010.

... O ITtEFEM O DO Al t .MCÍITO DE CABEDELO. Evlado da Paraíba, no usu de
^^^alrihukòe, legnis «• coii-vulctaiido as di^pr|^le(\e^ comidas nt> artigo 192, 2111, inciso i e 21-1. iodos
oKci 32.5 de 1? de acnstn de 1'íxi) - Ivsistutn dos runcionnrius Públicos do .Município de Caltedel».
bfiii com» o art 37. íiicImi VI c o Piocess» Adiiumsimiiv» Disciplm.ir n" 201S iiri6 l2T-9,

RE SOLA't:

Ari,r-DKMrnRo(.ilscnniwla)MICHEI.ANGEI.OCTNHA.M.VES.)mitiicula
n" 115.779."'. .-AuAíliat de SerMiíto, lotada na Sectetanj de Saúiic. por não ler obscfsatiii a vedação de
acumiilafã» reinuocrada dceaigos e fuitc-Vs |mblic.i.v inlnogindo» di.spoxio no art. 192 da Lei 523'.59
c no atl. 37. inciso .\'Vj da Coiistituicã» da llcpublica.

Art. 2" -1 Mu pori.ari.i eiuia cm vigoi iicjin dotu.
ATTORIII GO Pr.I.XI n o casteleiano

PKt:i-LITO

rsaesBff!

PRFKKITItR.V AIL-MriP.Al.DE CABEDELO

ATA DE HFGLSTRO DF. PREÇOS N": RP U0Ü13/202Ü
Aus 21 dias du nics de Pevercmj de 2ü2ü. ii.i sede Ua (.'omissão Pentianeulc de l iciLnãi» dii Pis-icinii;i
Munici|)nl de t.'>il)cdrli>. lisi.tdoda .^araíba. locali.rada na Rua Dencdil» Suam da SíUu- .Munic Ça.stc-
lo- Cabedelo - P8. no.s tenno.s da í.ei Tederal n" 10 .^20. dc 17 de lulho de 2002 e subsidianamenic a
Lei Federal n' S.6u6, dc 2! de .Iiinho dc !'W; Lei ('umpleirvenlar ii' t2.>, dc 14 dc IJezcmliro dc 20lPn
Doereitr MimiCTp.il ii" OOS, de 30 de Lmeiiv- de 2013: Decrclo Mtmicipnl n" l!i)7, de 17 dc Miiiço de 2017;
e lepislaç-ào penmenie. consideiada.s as alteruções posicnores das ivfendas nonnas; e. .ainda, coniomie
n classificação da proposta :>pri*semada no Pregão Presencial n" 00Í5S/2O19 cjue obieiiva o registro lie
preços pari; ALn.iISK, .ÀO DL MAiLRlAlS LSltlRllVOS P,VR.-A ATENDER .-UÍ PROJtIU: DO.M
DL" UOLA. UÜM Dl: NO LA 2019-20211; iv>olve regUtrar ü pr<xo nos segiiinle.s ictnios:
Órg.Ai) e oii eniid.ide iiilectiiiilc da presente Ala de Rcatslrode Preços: PREt'(:ITURA MLNICtP.AL DL
CABEDELO • CNPJ ii" ()9.ni2.4<í.A ll(RH-54,

I^TNÇCTIOK: sWrltrS .M.\C.,V/JN"r I.TDA íSn»IlT AISATII.)

I-NPJr04aC<i.a24UI»|.<ui

■■•ii.vM içsrt-cisicAr,'-^"
; tbiij .1. I jii-fi - f ,vi «-u.ii Ifíre ovr. Mt.il

I M.IKCA ; li.NID. I (}I.'AN r. I KLMl. j MOIAI,
;.

; tlcniívivt' c lasiirtcjuu. C.ünii.i scmnçf. fev-í Aiifiniuuto
! J«i. i'.mirti'rí-i.:u.\pnuir.tcJa '.'-(iSI ein iijms.i,v.
: n'»nvti

I R.iljt .Is riijcbii' . Ci^ii.-b*çS;' r<i'iarvtiiTu. TeSQ Ia
j  ai.r #.c*i..iiir- C...r C.»iti:o.Ci>.raftri.niv^a. '.5 eiT.
1 llnU .}. l-iiu laa lãaiiHi - Ciin l'n:il..'ciiiiuiiü roni
;  |'S-70u-» fie»a
I 4|n. «511 ;t.f(Oiiii#i 11* i't4rrui.i.u>jiivi;.ii'.|
i .\|títü- ;Iujf<l>CMIcC
I Uoaibc. ftj
í C*' ^tS.rf

-IKuic líti iA'C, ronl.-mlki iRUiim..iia.tU:Xi>ii c

I ti-w l Irnís - itáwis.Vs Ap-s.omâJa* :•* t Jií * ( ew ít
! Li-.M |_'
r.ri.T- ri8iie.-iiMi3.iiiu. Imi. IM-Iijulltispi,earlini." I/CINA

Tarai. j mÍi:. i*rV:mJ, s*i; |i.iL.t.tcut> íâtOK.A

! <f.50

I SM*)

iOwJSca i;.
I Sm-liia pjr.t fÇhnnijl l?<i.a> - Lm Ka^. .\ec abraeiejCa {-«
i M%i Tnr.lmAi4protlraTt'inK*ir i l."l * ii.*0| Cin

I? j ReJe jiaa *Vilt! - Rr4í pi >ól« Knae.i

t La.iiec(.aliena licV^iHl c.li;w«i'il -Olima! 1'niur*. ll{U' 1,0'n
: IL-sk-b. Túa üe (.'laie. SLii - Ctei.' radiLitai»! f .iauj* .'ticvia
iCí.'iif».>a'til<* .1*1.T\itiiiicaj;a.l|"l Lax". a\ilirtiiç.x:e'r'.
1 )-9l:uutii
; Eacaca .Vyilúi.xts - Ctaiipi.acia Sjli-ii. flimeniiAa
I Xr-iismi'!**. S'iS * 5» f »i Tf.ran.aitJaa>rrie
[ IlainKitr;. Hiii (li.iuiie leiraie.

SAI

. Ce-ia Jr - Irafin.l. it Ja diul Tj.t
1  m.aleaa ;eA\r;LL

T.M.

VuL

liiid.

l'uL

I2Ç»
1 •«>.*«

O3.w_jagi.50_

I líí.on

I lljn
i.ims.oi)

CLALISI1L-A PlUbUslR-A-DA VALIDADE ÜO.S PREÇOS:
A lelerida.At.i dcRcgisito JcPrccv<í.icu.i vigéiicladc 12 (Jure) iiieses, oiasidcrados da dain de publi-
cução de seu cMrac» nu iniptcn.sa olicial.

A e.sisiência tie preços registrados nào ubnpa a Pa-tcitura Municipal de Ciihedelo fimiur coniroiaçOi»
oriundas Jn SisiciUii dc Registro de Preços uu nos ^uaiititaiix n? cMímados. fflciiltandn-sc a rcali/açâo
de licitiiCMO cspecilicii pani uqui.siçiio ptelciiilidH. assegurada preferência ao fornecedor registrado etii
iciwltlsdc decondiÇ'"«es.-win que caiba direito a recurso ou indenirnçã(>
CT.ÁUSI.L A .SEGtNDA - t)A l.Tli.lZAÇÀO OA VIA DE RECIS l'RO DE PREÇOS:
.A cada efetivação d.a coiiiratac.io rio objeto regisir.ulo deconente licsta .Ala. devidameiilc fomiaiuada
atravis di» respectivo Contrato, serão olisei vadus a? cluusulu-s c coiidiçõcs couMuniC» do Edital dc iiciiiiçSo
cpic a precedeu. TiitKlulidadePreg.ão Prcsviiciai tritiíil.S.S 2(119, parte iiilcgraiitc do preMrnte iiisinimenui
dc compromisso. A presente Ala de Regisiio de Prcçiv.. duiantc sua vigência |y>ricrú ser uiiliiiada;
Pela Prtrfeiciir.i \Uinicip.il dc Cabedelo, que mmbém éo órgà» ciTcneiador rcsponsiivel pela admiiti.siQçã"
c controle desta Ata. rci^rcscniaib pela sua estrutura •uguni/acioiial delinida tio respectivo orçonieino
priigmmii.

C1.AÇSUI.A TERCEIR A - DAS DI.SPOSIÇÒE.S GERAIS:
Integram esta Ala. o Ldilal do Pregão Presenciai tf 00! 511/2019 c seus anexos, e as seguintes propostas
veneedoni.s do refcridn ceiiame:
- Sl'01'.l 'S MAGAZINE LIDA (SPURT & TE-X"! !L|,
CN1'J: ('W.S2(í.424.'(nK)l-(.ú.
Iicm(.s): 1 - 2 - 3--1 - 5 - n - - S • i'i - 12 - 13 - 1-1 - 13 - In
Vulur; RS34,K3b.2«.
GI.ÁGSljL.A OLARIA - DO FORO:
Para dirimir as questões dccnrremes da utilização da pre.senie Ata. tica ekiln o Forn da Comarcii de
CulieJel».

Cnhcdelu - PU, 21 de Fevcrein» de 2(120
VIAURÍCÍO \ ICF.NTE DOS SANTOS

SecrcTúrio de Esporte. .Iiiventiide e Ln/er

EXTRATO
PRfc.1 1 M LK\ MLMCIPAL DEC.ADEÜF.I.O

ERIUTA DK PUBl.ir AÇÃO
EXTRATO 00 SEXTO TFIRMO ADITIVO
DA TOMADA DE PREÇO (I()9y20I8
\i> extraio do pnmciro termc .idilivo do contrato siipiaeii;i«lii. ciiio obicioc a Contraiiiç.ão de empresa
para ubrii integrada dc rcabiliuiçào urbana dn prai.a do j'oçu no Miinicipio de L'abcdclo.'l'i3. publicado no
DOE. iiigina 53 e .^4. Je 02 (M.-202(l. o.ndc íc-sc; Objetivo: ü eomraio fica prorrogado por mais 90 dias
tiimvigíiiei.i iiie 11 ■OS,'2li20, leia-se: Objetivo:Otuitiruio lieaprorrogadopoi iriuis90diascürii vigência
•lie 1 LnK.2'iI{i. Oemiiraiu terá um .setócitn» de RS |il?.4 I'1.72. o que representa 7.2" n.
GabedeliJ - PU. 21 de Julbo de 2020
tiBlUACI SANTOS DF. CARAALIIO
Secrt-lúrí» ile Infraevlrulura

Prefeitura Municipal
'de Bayeux

PREFEITURA MÇMÇIPAL DK U.AVEUX
SECRETARIAI) A SAÚDi;

GABINETE D.V SECRETARIA

EXTR.ATODAATADE REGISTRO DF PRF.q OS .S° OOIMOIOZO- FMS-PMBKX
A SEfKETARlA MUNICIPAL DF. S.AÜnU DA PltFFF.ITUKA MLTsTCIPaI DE UAYEUX • I'H,
.itrnvex (lida) geviorta') desta edilidade, de acordo etmi as airibtiiçóev que lhes t'or3m conferidis, cm
toiifomddade ccun o resuliadvi do PREGAO ELI;'1Ri3n1CÜ SRP N' 00015/2020 - l'MS - PMULX,
regtiin pelo PROCESSO.-VD.VllNLST RATIV'0 N"üt)072'202(1- I MS-PMUEX. que übjclixao REGIS
TRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM .aTa. PARA LVENTI.IAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE HAYI UX - PB.
Piiblka u c.xiral» tb .-ATA DL REGISTRO DE PRI-Çi!).S vcmi» que o pra/o de valitlide c de um uno
c»niuito da datii da aK^inntura dn iiicHma e deste e-xtiulo, temi» sua eficácia atr.ivcs da puhlic:içiii) em
imptcn-n iifici.il conlivime Ibineecxlor. itens, m.iic.-i* e v.iluie* ali.iix» tclneíonado*
EMPRESA: IIEAl.TIl NUTRIÇÃO HOSPI TALAR EIREI.I. CMM: 27.657.87ü/llU(ll-94
ENDEREÇO: ESTRADA DO ENCANAMEN TO. 430- EDK SilOP SITIO'I RINDADK-LOJA
0107-CASAAMARIvI-A-REriFEiPE CEP.: 52.1170-015. FONE/FiVX; (81) .5265-7029
VIGÊNCIA: 27 DE JGl.HO DE 2020 ATÉ 27 DE .ITLIIO DE 2021
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H.At.INE l.riTF, HAXTAS t OFT.HO

CKSTOB.A C<»\S'nTLiCIONAl. DA SF.CRF.TARIA MUMCJPaLDK .SaCDF. DF BaVTVX
FI:M)0 MLMCIPAI-IIKSAI I)K DF BWKFX

rRi;i'FiTi;k.A mimcipai. dk b.v^ ki'x
-StfKFTARIA DA S.vFUF

gabinetf: da.sfcrf.taria

rXTRATO DA AI A DF. RKGI.STRD DF PRl-COS N® OIIIH1-2020- FMS-PMBFX
A SFfRFTARIA .Ml.-NIOIPAl. Dl- .SAÍIDF i)A PRIiFEIiriíA .MCMCIPAl. DF R.AVKt;X - PR.
.itr.iv£< tliifiO si-<U'i(.ri ile-ílíi l.^lililiJl(ltí, (If iicmdn com ii< iilnliiiiçõc* i]iie llic>; liiniiii coiUcrtiliK. cm
lutifuiinijjdc com o resultado du PT<EG-\0 FLF.TRÒMírü SRP V 00015.2020 F\!.'( - PMBFN.
a-fjidt) pclü PROCE.S.SüADMINISTRATIVO N" 1)0072'202(1- F.MS - PMBI-.X, <iiict)hjottv-ii o REGiS-
FRÜ DE PREGOS CONSIGNADO EM .ATA. PARA l-.VENÍUALCONTR/XTACÀO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA .NO FORNECI.MFNTO DF FÓRMULAS INF.ANTIS F SCPl.FMESTOS PARA
■\TENDER AS DEMANDAS DA.SECRETARIA DE .SAODF DO MI IMCÍPIO DF. R.AYFIDC - EB.
piiWicii o extraio <Ja -ATA DT. RLGlST RO 01; PKI ÇOS «cntio ^iiie o pra?o de v.a!id.ide e de um aiin
coniado dn Jata da avxmumpa da mi-?mn o de.ste exinuo, tciido Mtn eflcAciii através da publicação cm
iiiipA-nsíi olicia! tonlbrme fomeceJur. iicní. iiu-ux.!,*. e ^ aloies aNauo fclacionaJoj.
FMIMtiSA: SOS COMÍXIO DF .MATKULMS MÉDICOS HOSPITALARES FlRELl.
CATJ: 2H.lfi7.6íi5/H0(H-03
ENDI;HKC0:A\'.E,NGI;NHEIR0CL0D0\LÜ<>C.0LA El.\. U<5.CEN rRO.JOÃOPE.SSOA-1'li,
CEP.: 5ft.(H.T..T7l». T El.. (8.3) .3506-2104 9 0Un-«8.3.3
VIGÉNC lA: 27 DE-JCLHO DF 2(120 ATÉ 27 DF.II.LIIO DE 21)21
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