
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional - SEAS-GSAN

  

Informação nº 6/2023/SEAS-GSAN

Informamos que as Empresas ROSA HELENA DE OLIVEIRA PERES –
CNPJ:44.628.266/0001-59, habilitada no certame licitatório, atende parcialmente aos pré-requisitos do
Edital CHP 027/2022/CEL/SUPEL/RO (0034371991), em relação ao cumprimento das exigências
elencadas no item 4.2.8.:

 
4.2.8 As unidade credenciadas à Rede Prato Fácil cumprirão as especificações técnicas destinadas
pela Vigilância Sanitária local, considerando as operações básicas de emissão e liberação de alvará
sanitário e de funcionamento, para que o Restaurante esteja de acordo com parâmetros mínimos de
boas práticas de alimentação..
 

Conclusão:
Observados os apontamentos, tem-se que, a empresa esta INAPTA para o credenciamento,

estando em desconformidade com o termo de referência no item 16.1.4. Tal verificação foi realizada por
está Secretaria in loco, conforme dispositivo previsto no Item 16.1.5, aferindo.

 

Porto Velho, 20 de janeiro de 2023.

JULIE DANIELLY CORDEIRO CAVALCANTI DA SILVA
Matrícula: 300159006

 
 

MARIA JOSÉ DIAS MACEDO
Matrícula: 300181199

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JULIE DANIELLY CORDEIRO CAVALCANTI DA
SILVA, Gerente, em 20/01/2023, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por maria josé dias macedo , Assessor(a), em 20/01/2023, às
12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0035246951 e o código CRC E56B53C3.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0026.070394/2022-99 SEI nº 0035246951
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http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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