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 ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2021 
  
Aos 19 dias do mês de Agosto de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Itatuba, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor José Silvério - Centro - Itatuba - 
PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00004/2021 
que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Gêneros alimentícios, Destinados a Manutenção das 
Secretarias Municipais, e em atendimento ao (PNAE), Programa Nacional de Alimentação Escolar; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA - 
CNPJ nº 08.865.628/0001-61. 
  

VENCEDOR: ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME 
CNPJ: 18.044.711/0001-23 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

1  Achocolatado em pó, não amargo, contendo 
vitaminas, acondicionado em embalagem de 400g 

MARATA UND 3662 3,00 10.986,00

2 AÇÚCAR TRITURADO _ Acondicionado em pacote 
plástico, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de 
fabricação, quantidade do produto, Deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 Kg 

SAFRA DE 
OURO 

KG 3875 3,05 11.818,75

3 AMIDO de arroz, acondicionado em embalagem de 
200g, com dados do fabricante, prazo de 
validade e registro no M.A. 

MAIZENA UND 225 3,58 805,50

4 AMIDO de milho, acondicionado em embalagem de 
500g, com dados do fabricante, prazo de 
validade e registro no M.A. 

MAIZENA UND 150 4,39 658,50

5 ARROZ INTEGRAL _ Longo fino, tipo 1integral em 
sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados em fardos lacrados. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto. Deverá apresentar validade mínima de 
6 (seis) meses a partir da data de entrega. De 
acordo com a resolução 12/78 da cnnpaPct1kg. 

URBANO KG 300 5,38 1.614,00

6 ARROZ PARBOILIZADO _ Tipo 1, longo, 
constituídos de graus inteiros, com teor de 
unidade máxima 15%, isento de sujidades e 
materiais estranhos. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa.Pct de 01 kg 

KIKA KG 3500 4,00 14.000,00
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7 AVEIA em flocos finos, 100% natural, sem 
aditivos ou conservantes, com aproximadamente 
250 g. Acondicionada em embalagem 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. 

YOKI UND 144 3,58 515,52

8 Azeite extra virgem de 500g OLIVIA UND 60 16,60 996,00
9 Bebida Láctea (Iogurte) fermentada sabor 

morango acondicionada em embalagem plástica de 
1000g 

BETANIA UND 10000 3,77 37.700,00

10 Biscoito doce tipo Maria, de primeira 
qualidade, com embalagem de, no mínimo, 400g, 
íntegro e crocante, com dupla proteção 

3 DE 
MAIO 

UND 6000 3,05 18.300,00

11 Biscoito doce tipo rosquinha de chocolate, 
produto obtido pelo amassamento e cozimento. O 
produto deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de 
matéria terrosas, parasitas e sujidades, não 
podendo apresentar dureza e nem se apresentar 
quebradiço, embalagem plástica, atóxica, 
resistente, lacrada. peso mínimo de 400 g. 

MARILAN UND 300 4,10 1.230,00

12 Biscoito doce tipo rosquinha de sabor leite 
,produto obtido pelo amassamento e cozimento. 
O produto deverá ser fabricado a partir de 
materiais primas sãs e limpas, isenta de 
matéria terrosas, parasitas e sujidades, não 
podendo apresentar dureza e nem se apresentar 
quebradiço, embalagem plástica, atóxica, 
resistente, lacrada. peso mínimo de 400 g. 

MARILAN UND 6500 3,65 23.725,00

13 Bolacha salgado tipo Cream Cracker com 
embalagem de, no mínimo, 400g, íntegro e 
crocante, com dupla proteção 

3 DE 
MAIO 

KG 6000 3,20 19.200,00

14 Bolacha salgado tipo Cream Cracker integral 
com embalagem de, no mínimo, 400g, íntegro e 
crocante, com dupla proteção 

VITARELL
A 

KG 412 4,40 1.812,80

15 CAFÉ PURO _ Torrado e moído, procedente de 
grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, 
acondicionado em pacote aluminizado alto 
vácuo, íntegro, resistente, vedado 
hermeticamente e limpo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação 
e procedência, número do lote data de 
fabricação, quantidade do produto, selo de 
pureza ABIC e atender as especificações 
técnicas da NTA 44 do Decreto Estadual nº 
12.486 de 20/10/1978. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 60 dias a partir 
da data de entrega. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data entrega. Embalagem 250g. 

PURO UND 650 4,60 2.990,00

16 CALDO CONCENTRADO DE GALINHA/CARNE para o 
tempero de preparações salgadas, com embalagem 
contendo 24 und (caixetas) de 21g cada. 

KNOOR CX 125 15,03 1.878,75

17 CARNE DE CHARQUE, carne bovina salgada   
produto preparado com carne bovina tipo 
charque de agulha 1ª qualidade. 

GMA KG 1400 33,80 47.320,00
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18 Cereal Infantil para complementar a 
alimentação da criança a partir do 6º mês, e 
contém uma combinação de nutrientes 
essenciais, com 9 vitaminas e um tipo de Ferro 
de melhor absorção. Refil com aproximadamente 
230g 

MUCILON UND 175 5,85 1.023,75

19 Chá diversos sabores caixa com 4 saches MARATA CX 275 3,50 962,50
20 Colorau, pacote com 10 unidades de 100g SÃO BRAZ KG 150 9,00 1.350,00
21 CREME de leite tradicional, com 

aproximadamente 200 g. Acondicionado em 
embalagem 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. 

TGUINHO UND 220 2,70 594,00

22 Cremogema tradicional e com sabores chocolate 
e morango, acondicionado em embalagem de 400g 

MAIZENA UND 1500 9,00 13.500,00

23 ERVILHA em conserva, reidratada, com 
aproximadamente 200 g. Acondicionada em 
embalagem 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. 

QUERO KG 300 2,66 798,00

24 EXTRATO DE SOJA EM PÓ SEM LACTOSE– Alimento 
com proteína isolada de soja, rico em 
vitaminas e minerais. O produto deve 
apresentar–se praticamente isento de defeitos, 
tais como matérias estranhas inócuas, 
fragmentos vegetais não comestíveis ou outras. 
Deve ser acondicionado de modo a assegurar a 
sua proteção, não devendo o material empregado 
interferir desfavoravelmente nas 
características de sua qualidade. Não deve 
conter aditivos e nem coadjuvantes de 
tecnologia de fabricação. O produto deve 
obedecer aos requisitos gerais de higiene e 
rotulagem fixados pela Resolução nº 33/77, da 
CNNPA. Não são permitidos resíduos de 
pesticidas. (300g) 

SUPRASOY UND 75 23,40 1.755,00

26 FARINHA DE MANDIOCA _ Fina, branca, crua, 
embalada em pacotes plásticos, Transparentes, 
limpos, não violados, resistentes, 
acondicionados A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses 
a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpaPct1Kg. 

YOKI KG 150 3,08 462,00

27 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS _ grandes, 
amarelos, sem sal, embalada em pacotes 
plásticos, transparentes, limpos, não 
violados, resistentes. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, , quantidade do produto e atender. 
Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 

SAFRA DE 
OURO 

UND 18000 1,20 21.600,00
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data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. Pct 500g. 

28 FARINHA DE MILHO FINA – produto obtido pela 
torração do grão de milho, desgerminado ou 
não, previamente macerado, socado e peneirado. 
Deve ser ausente de sujidades, parasitos e 
larvas. No rótulo deve constar a denominação 
do produto de acordo com sua designação ou 
classificação. Resolução – CNNPA nº 12/78. 

SINHÁ KG 450 1,30 585,00

29 FARINHA DE TRIGO _ Especial com fermento, 
embalada em sacos transparentes, limpos, não 
violados, resistentes, que garantam a 
integridade do produto. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 70 (setenta) 
dias a partir da data de entrega. De acordo 
com a resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 kg. 

PRIMOR KG 175 4,05 708,75

30 FEIJAO ANÃO, PRETO, TIPO 1 "IN NATURA"– 
Constituído de no mínimo, 95% de grãos de 
coloração preta, de tamanha e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos. Os grãos 
deverão estar fisiologicamente bem 
desenvolvidos, em bom estado de conservação, 
isento de fermentação e mofo, matéria terrosa, 
parasitos, de odores estranhos e de 
substâncias nocivas à saúde. O prazo de 
validade mínimo deverá ser de 170 dias a 
partir da data de entrega. . Conforme 
determina as Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
e os Procedimentos Operacionais Padronizados 
(POP s), conforme determina a Portaria no 
1.428/2003, Portaria no 236/1997 e RDC no 
275/2002. 

SAFRA DE 
OURO 

KG 3600 7,00 25.200,00

31 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 _ Classe 
carioquinha, em sacos plásticos transparentes, 
isento de sujidades, não violados, 
resistentes. Acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, número de lote, quantidade do 
produto. . O produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 (seis) meses a partir da 
data de entrega. De acordo com a resolução 
12/78 da cnnpa. Pct. 1kg 

SAFRA DE 
OURO 

KG 2800 5,65 15.820,00

32 FEIJÃO MACASSAR BRANCO TIPO 1 _ Embalado em 
sacos plásticos, transparentes, isento de 
sujidades, resistentes, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, quantidade do produto. Deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses 
a partir da data de entrega. De acordo com a 
resolução 12/78 da cnnpa. Pct 01 kg. 

SAFRA DE 
OURO 

UND 1000 5,50 5.500,00

33 FLOCOS DE CEREAIS _ (farinha Láctea)Alimento a 
base de farinha de trigo enriquecida com ferro 

MARATA PCT 212 4,45 943,40
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e ácido fólico, açúcar, amido, sais minerais, 
vitaminas, sal e aveia, acondicionado em 
recipiente de folha de flandres, íntegro, 
resistente, vedado hermeticamente e limpo, de 
peso líquido. A embalagem deverá conter 
externamente, os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número 
de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número de registro, Deverá apresentar 
validade mínima de 10 (dez) meses a partir da 
data de entrega. Resolução CNNPA nº 12, de 
1978. Contendo no mínimo 230 g sache. 

34 Leite de coco pasteurizado, homogeneizado, com 
médio teor de gordura, acondicionado em 
garrafa de 500 ml cada 

DUCOCO UND 120 4,45 534,00

35 Leite em pó desnatado, acondicionado em sacos 
de 200g, a vácuo. Fardo c/ 50 und. 

ITALAC FARDO 50 280,00 14.000,00

36 Leite em pó integral, acondicionado em sacos 
de 200g, a vácuo. Fardo c/ 50 und. 

TGUINHO FARDO 150 215,00 32.250,00

37 LEITE INFANTIL ISENTO DE LACTOSE, à base de 
leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina 
(única fonte de carboidratos), enriquecido com 
vitaminas, nucleotídeos, minerais e outros 
oligoelementos (400g). 

NESTLE UND 100 63,49 6.349,00

38 Macarrão parafuso com sal, de primeira 
qualidade contendo, no mínimo, 65% de 
lipídios, acondicionada em pacotes de 500g 

BRANDINI UND 300 3,50 1.050,00

39 Macarrão tipo espaguete, de primeira 
qualidade, cor clara, embalagem com 20 
unidades transparente de 500g 

ALIANÇA FARDO 550 42,50 23.375,00

40 Margarina de 500g com sal cx com 12 DELICATA CX 180 58,50 10.530,00
41 Margarina de 500g sem sal cx com 12 DELICATA CX 50 55,80 2.790,00
42 Milho para mangunzá, de primeira qualidade, 

acondicionado em saco plástico de 500g cada, 
classe amarela, tipo I, 100% milho 
despeliculado 

SINHÁ PCT 200 2,35 470,00

43 MILHO verde em conserva, com 200 g. 
Acondicionado em embalagem 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. 

QUERO UND 300 2,95 885,00

44 Óleo de soja, refinado, de primeira qualidade, 
100% natural, acondicionado em embalagens de 
900ml 

LIZA UND 1200 7,75 9.300,00

45 PÃO DOCE – produto de sabor doce, preparado 
com adição de açúcar e/ou mel, manteiga ou 
gordura. O pão deve ser fabricado com matérias 
primas de primeira qualidade, isentos de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito 
estado de conservação. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal cosido. Deve ser ausente de 
sujidades, parasitos e larvas. Aspecto: massa 
cozida: O pão deve apresentar duas crostas, 
uma interior e outra mais consistente, bem 
aderente ao miolo. Resolução – CNNPA nº 12/78 

PADARIA 
VITORIA 

UND 5000 0,85 4.250,00

46 PÃO FRANCÊS – produto fermentado, preparado, PADARIA UND 10000 0,75 7.500,00
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obrigatoriamente, com farinha de trigo, sal 
(cloreto de sódio) e água, que se caracteriza 
por apresentar casca crocante de cor uniforme 
castanho–dourada e miolo de cor branco–creme 
de textura e granulação fina não uniforme. O 
pão deve ser fabricado com matérias primas de 
primeira qualidade, isentos de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Será rejeitado o pão queimado ou 
mal cosido. Deve ser ausente de sujidades, 
parasitos e larvas. Aspecto: massa cozida: O 
pão deve apresentar duas crostas, uma interior 
e outra mais consistente, bem aderente ao 
miolo. Resolução – CNNPA nº 12/78 

VITORIA 

47 Proteína texturizada de soja, acondicionada em 
sacos plásticos transparentes de 500g 

CAMIL UND 6000 3,20 19.200,00

48 QUEIJO ralado tipo parmesão, tradicional, com 
50 g. Acondicionado em plástico a vácuo, com 
dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias 
do Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 
22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº105 de 
19/05/99. 

RENATA UND 108 4,48 483,84

49 RAPADURA EM TABLETE _ acondicionado em porções 
individuais, em papel celofane, Transparente, 
atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A 
embalagem deverá conter externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade, quantidade do produto. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. Resolução 
CNNPA nº 12, de 1978. Peso aproximado de 40g 

engenho 
areia 

UND 6000 5,40 32.400,00

50 Sal refinado iodado, com anti–umectante, de 
primeira qualidade, para cozinha, embalado em 
saco plástico transparente de 1 kg 

LEBRE KG 562 1,35 758,70

51 Sardinha em lata 125g, produto de boa qualide. palmeira UND 5500 3,49 19.195,00
52 TEMPERO MISTO EM PÓ(100g)– O condimento 

vegetal deve ser constituído de especiarias 
genuínas e puras, sãs e limpas, que devem 
corresponder às suas características botânicas 
normais e estar isento de substâncias 
estranhas, elementos vegetais estranhos à 
espécie de partes da planta de origem, que não 
possuam as características de condimento 
vegetal. Deve ser ausente de sujidades, 
parasitos e larvas. Os rótulos dos condimentos 
mistos devem trazer os nomes das especiarias 
empregadas. É obrigatória a declaração do teor 
de amido adicionado. Resolução – CNNPA nº 
12/78. (Pacotes com 10 und de 100g fechados à 
vácuo). 

S??O 
BRAZ 

KG 150 14,50 2.175,00

53 Vinagre de álcool acondicionado em garrafa 
plástica transparente de 500ml 

marata UND 300 1,29 387,00

TOTAL 474.235,76
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VENCEDOR: COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – ME 
CNPJ: 24.059.658/0001-37 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

25 Extrato de tomate acondicionado em embalagem 
de papelão de, no mínimo, 300g 

PALADORI UND 2200 1,50 3.300,00

TOTAL 3.300,00
  
  
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 Itatuba 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 Itatuba, 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 Eletrônico nº 00004/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 
  
- ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME. 
18.044.711/0001-23  
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 
22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 
44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53. 
Valor: R$ 474.235,76 
- COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – ME. 
24.059.658/0001-37  
Item(s): 25. 
Valor: R$ 3.300,00 
  
Total: R$ 477.535,76 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de 
Ingá. 
  

Itatuba - PB, 19 de Agosto de 2021 
JOSMAR LACERDA MARTINS - Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
  

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as 
disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que 
objetiva: Aquisição de Gêneros alimentícios, Destinados a Manutenção das Secretarias 
Municipais, e em atendimento ao (PNAE), Programa Nacional de Alimentação Escolar; 
ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 474.235,76; 
COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI – ME - R$ 3.300,00. 

Itatuba - PB, 26 de Agosto de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 


