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Licitações

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2020, que objetiva:
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB. AQUISIÇAO DE
GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO
MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB; HOMOLOGO o correspondente
procedimento licitatório em favor de: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO R$ 8.650,00; WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - WL COMERCIO R$ 460.927,00.

Massaranduba - PB, 06 de Março de 2020.

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA
Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA FROTA MUNICIPAL DE
MASSARANDUBA - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2020.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Massaranduba: 02.0000 - EXECUTIVO 02.002GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.0037.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DO
GABINETE DO PREFEITO • 000022 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02.0000 EXECUTIVO 02.003-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02003.04.122.0037.2003 DESENVOLVER AS ATIV.DE ADMINISTRAÇÃO • 000034 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE
CONSUMO 001 02.0000 - EXECUTIVO 02.004-SECRETARIA DE FINANÇAS
02004.04.123.0041.2004 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS • 000047
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02.0000 - EXECUTIVO 02.005-SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO 02005.12.306.0231.2006 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA
ESCOLAR • 000427 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 • 000070 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO 113 02005.12.361.0231.2008 - DESENVOLVER AS ATIVIDADES
DO ENSINO FUNDAMENTAL • 000082 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111
02005.12.361.0231.2011 - DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE
D • 000100 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 02005.12.361.0231.2012 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR • 000107 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO 111 • 000109 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113
02005.12.361.0231.2016 - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO • 000136
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 02.0000 - EXECUTIVO 02.006-SECRETARIA
DE ESPORTE E LAZER 02006.27.812.0616.2020 - DESENVOLVER ATIVIDADES
ESPORTIVAS • 000190 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02.0000 EXECUTIVO 02.010-SECRETARIA DE AGRICULTURA 02010.20.608.0439.2043 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA • 000281 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO 001 02.0000 - EXECUTIVO 02.013-SECRETARIA DE
TRANSPORTE 02013.26.782.0331.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE
TRANSPORTES • 000247 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02.0000 EXECUTIVO 02.014-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02014.26.782.0331.2049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE • 000176 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO 001 07.0000 - EXECUTIVO 07.007-FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE 07007.10.301.0171.2021 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS • 000270
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 07007.10.301.0171.2022 - MANUTENÇÃO
DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL • 000279 3.3.90.30.00.00 MATERIAL
DE CONSUMO 214 07007.10.301.0171.2023 - DESENV.ATIV.DE AÇÕES BASICAS DE
SAÚDE (PAB FIXO) • 000289 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214
07007.10.301.0171.2025 - DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE •
000300 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 07007.10.301.0171.2026 DESENVOLVER AÇÕES DO PSF • 000325 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214
07007.10.303.0171.2028 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA • 000330 3.3.90.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO 214 08.0000 - EXECUTIVO 08.008-FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL 08008.08.243.0137.2058 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO
PROG.CRIANÇA FELIZ • 000636 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Massaranduba e: CT Nº 00027/2020 06.03.20 - SOUZAUTO LUB. COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - EPP - R$ 103.232,10.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2020
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva:
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR
DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA - PB. AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE
MASSARANDUBA - PB; DESIGNO os servidores Josilene Silva de Sousa, Secretária de
Educação, como Gestora; e Arthur Michel Santos de Souza, Nutricionista, para Fiscal, dos
contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00005/2020,
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos,
respectivamente.
Massaranduba - PB, 06 de Março de 2020.

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA –
Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00005/2020
Aos 06 dias do mês de Março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Massaranduba, Estado da Paraíba, localizada na Rua Jose Benicio 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
Municipal nº 0009/2017, de 17 de Março de 2017; Decreto Municipal nº 0015/2019, de 03 de
Junho de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº
00005/2020 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE
MASSARANDUBA - PB; 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: MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO
CNPJ: 00.799.421/0001-24
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA UNID. QUANT.P.UNIT. P.TOTAL
3
Amido de milho - Produto amiláceo
CAIXA
80
5,00
400,00
extraído do milho. Deve ser fabricado a
partir de matérias primas sãs e limpas,
isenta de matérias terrosas e parasitas.
Não deverá apresentar resíduos ou
impurezas, bolor ou cheiro não
característico. Embalagem: deve estar
intacta, vedada com 500g. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a
partir da data de entrega.
12 Composto lácteo – “Tipo Ninho 1+”,
LATA
500 16,50
8.250,00
adicionado de probióticos, para
crianças até 5 anos de vida. O produto
deverá ser isento de sacarose. Deverá
conter proteínas do soro e caseína e
como fonte de carboidratos lactose e
maltodextrina.
Lata
com
aproximadamente
400grs.
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.
8.650,00
TOTAL
VENCEDOR: WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - WL COMERCIO
CNPJ: 35.808.160/0001-46
ITEM
ESPECIFICAÇÃO
MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
1
Achocolatado em pó - Instantâneo,
PACOTE
2300
4,30 9.890,00
contendo os seguintes ingredientes
básicos: açúcar, cacau em pó, soro de
leite, aroma natural de chocolate, sem
corantes artificiais, sem glúten.
Embalagem: pacote de 400 gramas,
em polietileno atóxico, transparente,
leitosa ou aluminizada, resistente,
acondicionado em caixa de papelão,
com data de fabricação e prazo de
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validade de no mínimo 08 meses.
Açúcar cristal - Cristal 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.
Arroz branco - Tipo 1, beneficiado,
de procedência nacional, ser de safra
corrente. Pacote com 1 quilo.
Arroz parboilizado – Longo fino tipo
1, 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.
Biscoito doce - Tipo “Maria”,
consistência 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.
Biscoito salgado - Tipo "cream
cracker". 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.
Caldo de carne / galinha Embalagem de 114g, validade
mínima de 12 meses a contar da data
de entrega.
Cereal infantil - “Tipo mucilon”
sabor multi-cereais, complemento
alimentar em pó, mistura pre cozida
para mingau a base de farinha
cereal(trigo,
arroz,
milho),
adicionado de probióticos, vitaminas
e minerais, 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
Lata ou pacote de 400grs.
Colorífico - Produto obtido a partir
do urucum, sem adição de sal,
embalado em pacotes de 100g,
acondicionado em fardo de 01kg.
Constar data de fabricação e prazo de

QUILO

3500

2,65

9.275,00

QUILO

2500

2,99

7.475,00

QUILO

3000

2,99

8.970,00

PACOTE

5000

2,90 14.500,00

PACOTE

5000

2,95 14.750,00

CAIXA

800

2,59

2.072,00

LATA OU
PA

100

5,50

550,00

PACOTE

1200

0,89

1.068,00
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validade de no mínimo 06 meses.
Cominho - Extraído de sementes de
cominho de primeira qualidade, puro,
com aspecto, cor, cheiro, sabor
característicos, sem misturas, isentos
de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 100g, acondicionado
em fardo de 01kg, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos não
violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o
momento
do
consumo.
Acondicionados em fardos lacrados.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante
Extrato de tomate - Embalagem
integra de 350g, na embalagem
deverá constar data da fabricação
data de validade e número do lote do
produto. O extrato de tomate deve ser
preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e
sementes. É tolerada a adição de 1%
de açúcar e de 5% de cloreto de
sódio. O produto deve estar isento de
fermentações
e
não
indicar
processamento defeituoso. Validade
mínima de 3 meses na data da
entrega.
Farinha de trigo com fermento Fardo com 10pct de 01 Kg cada.
Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo
de validade e peso liquido, de acordo
com a Portaria 354/98 - Anvisa e
Portaria 74/94 do MS/SNVS
Farinha
para
mingau,
tipo
Cremogema - Diversos sabores, em
embalagens de 200 g, que deverá
conter extremamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Prazo de
no mínimo 6 meses.
Feijão Carioquinha - Tipo 1.
Embalagem com 01 kg, com
identificação do produto, marca do
fabricante, informação nutricional,
prazo de validade, peso liquido, de
acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS.
Feijão Macassar – Tipo 1, novo,
constituído de grãos inteiros e sadios,
com a umidade permitida em lei,
isento de material terroso, sujidades e
misturas
de
outras
espécies,
acondicionado em saco plástico,
contendo 1 Kg.
Feijão Preto - Embalagem contendo 1
kg, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante,
informação nutricional, livre de

PACOTE

400

1,05

420,00

UNIDADE

1800

2,80

5.040,00

QUILO

100

3,20

320,00

CAIXA

100

2,90

290,00

QUILO

400

5,45

2.180,00

QUILO

400

5,90

2.360,00

QUILO

400

6,80

2.720,00
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sujidades e objetos estranhos, prazo
de validade, de acordo com a
Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA.
Flocão de milho - Fabricado a partir
de 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.
Leite em pó - Em pó, integral,
solúvel, 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, Acido
Macarrão espaguete - Pacote de
500g. 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.
Macarrão parafuso - Pacote com
500g. 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.
Margarina - Mínimo 80% de lipídios
- potes de plástico de 1 kg. devera ter
o registro no ministério da
agricultura, o produto devera estar
em conformidade com as leis
especificas vigentes prazo de
validade: mínimo de 3 meses a partir
da data de entrega.
Milho de pipoca - Grãos ou pedaços
de grãos de milho que apresentam
ausência parcial ou total do gérmen,
em função do processo de
escarificação mecânica ou manual.
Embalagem integra de 500g, na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade e número
do lote do produto. Validade mínima
de 6 meses na data da entrega.
Milho para preparo Munguzá - Grãos
de milho amarelo, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios com ausência
de umidade, fermentação, ranço,

PACOTE

6000

1,20

7.200,00

PACOTE

6000

5,50 33.000,00

PACOTE

3000

2,20

6.600,00

PACOTE

1000

2,80

2.800,00

UNIDADE

500

7,79

3.895,00

PACOTE

100

2,50

250,00

PACOTE

100

2,30

230,00
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isento de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem de 500g, em sacos
plásticos trans sacos plásticos
transparentes
sacos
plásticos
transparentes parentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que
garantam a integridade do produto
até o momento do consumo,
acondicionados em fardos lacrados.
A
embalagem
deverá
conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 05 (cinco) meses
a partir da data de entrega na unidade
requisitante.
Óleo de soja - Refinado, obtido de
matéria prima vegetal, isento de
substâncias transgênicas à sua
composição. Aspecto límpido e
isento de impurezas, cor e odor
característicos; garrafas plásticas
transparente
de
900
ml,
acondicionado em caixas com 20
unidades; data de fabricação e prazo
de validade de no mínimo 12 meses.
Proteína texturizada de soja 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.
Rapadura - Contendo seguintes
ingredientes:
Caldo
de
cana,
amendoim
torrado
e
moído.
Embalagem integra de 500g, na
embalagem deverá constar data da
fabricação data de validade. Validade
mínima de 6 meses a partir da data de
fabricação.
Sal - Refinado, iodado, com
granulação uniforme e com cristais
brancos, não pegajoso ou empedrado,
embalado em pacotes de 500g,
acondicionados em fardos de 05 a
10kg. Embalagem com data de
validade.
Sardinha em lata - Preparada com
pescado fresco, limpo, eviscerado,
cozido. Imersa em óleo comestível.
Acondicionado em recipiente de
folha de flandres íntegro, resistente,
vedado hermeticamente e limpo,
contendo aproximadamente 125g de
peso líquido drenado. A embalagem
deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência,
informação nutricional, número do
lote, data de validade, quantidade do
produto. O produto deverá apresentar
validade mínima de 06 (seis) meses a
partir da data de entrega na unidade
requisitante..
Sorda – Composta por mel de
rapadura e ingredientes íntegros.

UNIDADE

800

4,79

3.832,00

PACOTE

1000

3,95

3.950,00

UND.

1000

2,80

2.800,00

UND.

2000

0,59

1.180,00

PACOTE

2000

3,55

7.100,00

UND.

400

4,80

1.920,00
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Pacote protegidos em sacos sem
nenhuma danificação e isento de
umidade e sujidades.
Vinagre branco - Isento de corantes
artificiais, ácidos orgânicos e
minerais
estranhos,
livre
de
sujidades, material terroso, e detritos
de animais e vegetais, acondicionado
em frasco plástico com tampa
inviolável, hermeticamente fechado
Abacaxi - Com 70% de maturação,
sem danificações físicas, casca
integra. Peso por unidade de
aproximadamente 1,3kg.
Batata Inglesa – Tipo “batatinha”,
frescas
de
ótima
qualidade,
compacta, firme de coloração
uniforme, aroma e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento.
Não
serão
permitidos danos que lhe alterem a
conformação e aparência. Isento de:
sujidade, insetos, parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e perfurações.
Peso e tamanho padrão
Cebola – Aparência fresca e sã,
colhidas ao atingir o grau de
evolução completo e perfeito estado
de desenvolvimento. Isento de danos
e defeitos de natureza física ou
mecânica, terra aderente, sujidades,
parasitas e larvas e defensivos
agrícolas. Peso e tamanho padrão
Cheiro verde – Coentro, cebolinha,
com características organolépticas,
sem danos químicos, físicos e
biológicos.
Maçã – Tipo comum com 70% de
maturação, sem danificações físicas,
casca integra. Com cor, sabor e
aroma característico da espécie.
Isento de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas. Peso e tamanho
padrão
Mamão - Tipo comum com 70% de
maturação, sem danificações físicas,
casca integra. Com cor, sabor e
aroma característico da espécie.
Isento de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas. Peso e tamanho
padrão
Melancia - Tipo comum com 70% de
maturação, sem danificações físicas,
casca integra. Com cor, sabor e
aroma característico da espécie.
Isento de danos e defeitos de natureza
física ou mecânica, terra aderente,
sujidades, parasitas e larvas e
defensivos agrícolas. Peso e tamanho
padrão
Melão – De 1ª qualidade, tamanho
médio, com grau de maturação
adequado. Com cor, sabor e aroma
característico da espécie. Isento de
danos e defeitos de natureza física ou

UND.

1000

1,59

1.590,00

QUILO

2000

2,80

5.600,00

QUILO

2000

3,95

7.900,00

QUILO

2000

3,85

7.700,00

UND.

300

2,50

750,00

QUILO

500

5,00

2.500,00

QUILO

500

2,00

1.000,00

UND.

500

1,95

975,00

QUILO

500

2,45

1.225,00
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mecânica, terra aderente, sujidades,
parasitas e larvas e defensivos
agrícolas. Peso e tamanho padrão
Pimentão – De 1ª qualidade, íntegros
e frescos, com casca sã, sem ruptura,
acondicionados em embalagem de 3
a 5 kg em sacos de polietileno, com
etiqueta de pesagem.
Tomate – Sem danificações físicas.
Com cor, sabor e aroma característico
da espécie. Isento de danos e defeitos
de natureza física ou mecânica, terra
aderente, sujidades, parasitas e larvas
e defensivos agrícolas. Peso e
tamanho padrão
Uva preta – Sem danos físicos, com
transportes
acondicionados
em
bandeja aproximadamente. 500g.
Carne bovina, tipo contra bife – Bife
de coxão mole de 1ª qualidade,
congelado,
em
bifes
com
aproximadamente 100gr, limpo,
embalado à vácuo, em saco não
violado, resistente que garanta a
integridade
do
produto,
em
embalagens de 1g e 2kg. Deve
apresentar SIF. Validade mínima de
30 dias.
Carne bovina, tipo coxão mole, sem
osso e moída – moído, limpo, isento
de tecido adiposo aparente, isento de
tecido conjuntivo de revestimento.
Deve ser entregue congelado,
apresentar cor e odor característicos.
Embalagem á vácuo, hermeticamente
fechada, em embalagens de 1g e 2kg.
Deve apresentar SIF. Validade
mínima de 30 dias.
Carne de frango, tipo coxa e sobre
coxa – Coxa e sobre coxa de frango,
congelada, sem tempero, com
embalagem de 1kg. Com registro em
órgão competente. Validade mínima
de 6 meses a contar a partir da data
de entrega.
Charque – bovino dianteiro, curada,
seca, base de carne bovina/ sal,
embalado à vácuo, em caixa de 20kg
(contendo pacotes de 5kg).
Ovos – Casca íntegra, sem
rachaduras, sem sujidades.
Peito de frango – Sem osso, cortados
em fatias (filé), sem pele, congelado.
Embalagem: deve estar intacta,
polietileno, transparente, atóxica,
contendo 1kg. Na embalagem deve
conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data
de processamento e data de validade,
identificação do tipo de carne,
carimbo de inspeção estadual ou
federal. Prazo de validade mínima de
3 meses a contar a partir da data de
entrega. Apresentar em anexo a
proposta,
documentos
que
comprovem a inspeção sanitária dos
produtos fornecidos de acordo com
legislação vigente.

QUILO

2000

3,10

6.200,00

QUILO

2000

4,25

8.500,00

UND.

500

6,70

3.350,00

QUILO

3000

26,45 79.350,00

QUILO

3000

17,00 51.000,00

QUILO

4500

11,00 49.500,00

QUILO

2000

24,95 49.900,00

UNIDADE

5000

QUILO

2000

0,45

2.250,00

12,50 25.000,00

TOTAL460.927,00
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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 00005/2020,
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 00005/2020, 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 00005/2020 e seus anexos, e as seguintes
propostas vencedoras do referido certame:
- MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO.
CNPJ: 00.799.421/0001-24.
Item(s): 3 - 12.
Valor: R$ 8.650,00.
- WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES - WL COMERCIO.
CNPJ: 35.808.160/0001-46.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 49 - 50 - 51 - 52.
Valor: R$ 460.927,00.
Total: R$ 469.577,00.
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, 06 de Março de 2020.
PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA - Prefeito
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