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Atas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2021
Aos 13 dias do mês de Abril de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Massaranduba, Estado da Paraíba, localizada na Rua Jose Benício de Araújo - Centro - Massaranduba - PB, nos
termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de
Janeiro de 2013; Decreto Estadual nº 41112, de 19 de Março de 2021; Decreto Municipal nº 0009/2017, de 17 de
Março de 2017; Decreto Municipal nº 038/2020, de 26 de Junho de 2020; Decreto Municipal nº 005/2021, de 03
de Fevereiro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e,
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00004/2021 que objetiva o
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID 19) AOS ALUNOS
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE MASSARANDUBA – PB:
ESCOLAS E CRECHES; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MASSARANDUBA - CNPJ nº 08.739.138/0001-19.
VENCEDOR: BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO
CNPJ: 33.040.331/0001-04
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA UNID. QUANT.
7
FEIJÃO PRETO – Embalagem contendo 1 kg,
KG
564
com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, informação nutricional, livre de
sujidades e objetos estranhos, prazo de validade,
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos –
CNNPA.

P.UNIT.
P.TOTAL
6,49 3.660,36

TOTAL 3.660,36
VENCEDOR: VAREJÃO DA CESTA BASICA LTDA
CNPJ: 36.928.903/0001-84
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA UNID. QUANT.
2
ACÚCAR CRISTAL – Açúcar cristal – Cristal
KG
12840
branco, puro e natural, embalado em sacos de
polietileno transparente, pacotes de 1 kg,
acondicionados em sacos de 15 a 30kg, com data
de fabricação e prazo de validade de no mínimo
06 meses. Isento de matéria terrosa, de parasitas
e de detritos animais ou vegetais.
6
CEREAL INFANTIL MILHO/ARROZ – “Tipo
PACOTE
564
mucilon” sabor multi–cereais, sachê 230 g.
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de milho
enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de
arroz, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato
de sódio dibásico, fumarato ferroso, sulfato de
zinco), vitaminas (vitamina c, niacina, vitamina
e, ácido pantotê– nico, vitamina a, vitamina b1,
vitamina b6, ácido fólico, vitamina d) e
aromatizante vanilina. contém glúten. Contém
trações de leite.

P.UNIT.
P.TOTAL
2,49 31.971,60

2,99 1.686,36

TOTAL 33.657,96
VENCEDOR: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES – WL COMERCIO
CNPJ: 35.808.160/0001-46
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ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA UNID. QUANT.
1
ACHOCOLATADO EM PÓ – instantâneo,
PACOTES 13404
contendo os seguintes ingredientes básicos:
açúcar, cacau em pó, soro de leite, aroma
natural de chocolate, sem corantes artificiais,
sem glúten. embalado em pacote de 400g, em
polietileno atóxico, transparente, leitosa ou
aluminizada, resistente, acondicionado em caixa
de papelão, com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses a partir da
entrega.
3
ARROZ PARBOILIZADO – Longo fino tipo 1,
KG
12840
constituído de grãos inteiros com no máximo
14% de umidade, isento de sujidades, materiais
estranhos, toxinas, parasitas e larvas, com
rendimento após o cocção de no mínimo 2,9
vezes. Pacotes transparentes com identificação
do produto e peso líquido de 1 Kg,
acondicionados em fardos de plástico resistente,
de 15 a 30kg, com data de fabricação e prazo de
validade de no mínimo 06 meses, a partir da
data do recebimento, com registro do Ministério
de Agricultura.
4
BISCOITO DOCE – Tipo “Maria”, consistência
PACOTES
564
crocante, sem corantes artificiais; embalagem
primária em pacotes impermeáveis lacrados
com peso líquido de 400g (3 x 1),
acondicionados em caixas de papelão. Prazo de
validade de no mínimo 08 meses a partir da data
do recebimento.
5
BISCOITO SALGADO – Tipo "cream cracker".
PACOTES 13404
O biscoito deverá ser fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, em perfeito estado
de conservação, sem apresentar excesso de
dureza e nem quebradiço. Embalado em saco
plástico, pacotes de 400g (3 x 1) acondicionados
em caixas de papelão. Prazo de validade de no
mínimo 08 meses a partir da data do
recebimento.
8
FLOCÃO DE MILHO – Fabricado a partir de
PACOTE
25680
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar
aspecto, sabor e cheiro característico, livre de
sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: o
produto deverá estar acondicionado em pacotes
de polietileno transparente, atóxico, bem
vedados, com 500 g cada. Prazo de validade
mínimo de 12 meses a contar a partir da data de
entrega.
9
LEITE EM PÓ – Em pó, integral, solúvel,
PACOTES 13404
instantâneo, acondicionado em embalagem de
polipropileno ou lata original de fábrica com
aproximadamente 400g. Produzido a partir de
matérias sãs e limpas, ausente de corpos
estranhos, sem adição de soro de leite,
enriquecido de vitaminas A, C, D, Riboflavina
B2, Piridoxina B6, Cobalamina B12, Niacina
PP.
10 MACARRÃO ESPAGUETE– Pacote de 500g.
PACOTES 25680
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada
em pacotes de papel multifoliado, bem vedado,
validade: mínimo de 6 meses a partir da data de
entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome e/ou marca,
ingredientes, data de validade, lote e
informações nutricionais.
11 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA –
PACOTES 12840

P.UNIT. P.TOTAL
2,60 34.850,40
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Embalagem com 400g, de dupla proteção. Com
prazo de validade de, no mínimo, 06 meses a
contar da data de entrega, com dados de
identificação
do
produto,
informação
nutricional, marca do fabricante, prazo de
validade e peso líquido.
TOTAL 283.858,20

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de
seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Massaranduba firmar contratações
oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação
específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições,
sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do
respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a
precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00004/2021, parte integrante do presente instrumento de
compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Massaranduba, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e
controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00004/2021,
que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00004/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas
vencedoras do referido certame:
- BRUNO ROOSEVELT CAVALCANTI DE AZEVEDO.
CNPJ: 33.040.331/0001-04.
Item(s): 7.
Valor: R$ 3.660,36.
- VAREJÃO DA CESTA BASICA LTDA.
CNPJ: 36.928.903/0001-84.
Item(s): 2 - 6.
Valor: R$ 33.657,96.
- WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES – WL COMERCIO.
CNPJ: 35.808.160/0001-46.
Item(s): 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 - 10 - 11.
Valor: R$ 283.858,20.
Total: R$ 321.176,52.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina
Grande.

Massaranduba - PB, 13 de Abril de 2021.
PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA - Prefeito
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