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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

 
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as 
disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que 
objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as demandas deste 
município; ADJUDICO o seu objeto a: ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA PEREIRA 
04192327457 - R$ 18.999,20; CHARLES NUNES DA SILVA 03908057426 - R$ 
26.400,00; JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO - R$ 76.905,10; JOSE CARLOS DE 
SOUZA PEREIRA 04648613490 - R$ 200,00; MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI -
R$ 13.903,30. 

Itatuba - PB, 08 de Novembro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA - Pregoeiro Oficial

 
 
 
  

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022 

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: 
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as demandas deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANNE SHIRLEY 
MEDEIROS SILVA PEREIRA 04192327457 - R$ 18.999,20; CHARLES NUNES DA 
SILVA 03908057426 - R$ 26.400,00; JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO - R$ 
76.905,10; JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 - R$ 200,00; MC 
ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 13.903,30. 

Itatuba - PB, 08 de Novembro de 2022
JOSMAR LACERDA MARTINS – Prefeito

 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

  
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022 

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que 
objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as demandas deste 
município; DESIGNO os servidores Dalton Campos de Luna, Assessor de Apoio a 
Procuradoria, como Gestor; e Moisés Silva Borba, Diretor de Divisão de Compras e 
Cotações, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00025/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
referidos contratos, respectivamente. 

Itatuba - PB, 08 de Novembro de 2022
JOSMAR LACERDA MARTINS – Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00025/2022 
  
Aos 08 dias do mês de Novembro de 2022, 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 
Municipal nº 004/2006, de 02 de Janeiro de 2007; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00025/2022 que objetiva o registro de preços para: 
Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as 
demandas deste município; 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: ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA PEREIRA 04192327457 
CNPJ: 47.467.268/0001-00 
ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. 
QUANT
. 

P.UNIT. 
P.TOTA

L 
8 Cheiro verde (Cebolinha e 
salsinha): Maço de tamanho 
médio, fresco, folhas de 
coloração verde escura, sem 
folhas amarelas e 
apodrecidas. 

 maço 484 3,80 1.839,
20 

1
1 
CEBOLA branca de primeira, in 
natura. Com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

 Kg 3300 5,20 17.160
,00 

TOTAL 18.999
,20 

  
VENCEDOR: CHARLES NUNES DA SILVA 03908057426 
CNPJ: 33.892.323/0001-96 
ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. 
QUANT
. 

P.UNIT. 
P.TOTA

L 
1
9 
Macarrão tipo espaguete, 
primeira qualidade cor clara, 
embalagem com 20 unidades 
transparentes com 500g. 

 FARDO 528 50,00 26.400
,00 

TOTAL 26.400
,00 

  
VENCEDOR: JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO 
CNPJ: 21.851.161/0001-69 
ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. 
QUANT
. 

P.UNIT. 
P.TOTA

L 
1 ABÓBORA de primeira. Com 
ausência de sujidades, 

 Kg 550 3,49 1.919,
50 
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parasitos e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

2 BATATA doce Branca/roxa, 
primeira qualidade, tamanho 
grandes ou médios, uniformes, 
inteiros, sem ferimentos ou 
defeitos, casca lisa e com 
brilho, sem corpos estranhos 
ou terra aderidos à 
superfície externa. de acordo 
com a resolução 12/78 da 
CNNPA. 

 Kg 1300 3,49 4.537,
00 

3 CHUCHU de primeira, in 
natura. Com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

 Kg 1700 3,00 5.100,
00 

5 INHAME CARA De boa qualidade, 
fresco, compacto e firme, 
livre de materiais terrosos, 
sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e 
transporte uniforme de 
aproximadamente 1 kg. de 
acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. 

 Kg 2200 4,99 10.978
,00 

6 Melão, de primeira. Com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

 Kg 1500 3,00 4.500,
00 

7 Melancia, de primeira. Com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

 Kg 1550 1,99 3.084,
50 

1
2 
TOMATE de primeira, in 
natura. Com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

 Kg 3080 4,50 13.860
,00 

1
3 
BANANA pacovan de primeira, 
in natura. Com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

 Kg 5600 2,99 16.744
,00 

1
4 
MAÇÃ, in natura. Não conter 
substância terrosa, sujidades 
ou corpos estranhos aderentes 
à superfície da casca e não 
conter resíduos de 
fertilizantes; apresentar 
tamanho, cor e conformação 
uniformes, a polpa deve estar 
intacta e firma, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

 Kg 330 7,95 2.623,
50 

1
5 
Alface, in natura. Com 
ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

 MI 320 2,50 800,00 

1 BETERRABA de primeira, sem  Kg 220 3,38 743,60 
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6 folhas, bulbos de tamanho 
médio. Com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

1
7 
CENOURA de primeira, in 
natura. Com ausência de 
sujidades, parasitos e 
larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

 Kg 2700 4,45 12.015
,00 

TOTAL 76.905
,10 

  
VENCEDOR: JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490 
CNPJ: 29.977.481/0001-71 
ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT
. 

P.UNIT. P.TOTA
L 

1
0 
Pimentão verde: Tamanho 
pequeno a médio, coloração 
esverdeada e mesclada de 
esverdeado com vermelho, sem 
partes apodrecidas. Grau de 
amadurecimento apropriado 
para consumo. 

 Kg 50 4,00 200,00 

TOTAL 200,00 
  
VENCEDOR: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI 
CNPJ: 19.211.844/0001-00 
ITE
M ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. 

QUANT
. P.UNIT. 

P.TOTA
L 

4 COENTRO Sem lesões de origem 
física ou mecânica, de 
primeira qualidade, in 
natura, tamanho e coloração 
uniforme, isento de sujidades 
e acondicionado em embalagens 
adequadas, Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

 kg 170 8,00 1.360,
00 

1
8 
Proteinatexturizada de soja, 
acondicionadaem sacos 
plásticos transparentes de 
500g. 

 UND 2534 4,95 12.543
,30 

TOTAL 13.903
,30 

  
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 
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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 00025/2022, 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 
00025/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a 
consulta e a anuência do órgão gerenciador. 
Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 
preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para 
manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de 
preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, 
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes; 
As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão 
à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata do registro 
de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem; 
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de 
vigência da ata de registro de preços; 
Compete ao órgão não participante os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação 
do objeto registrado, fará através de solicitação ao 
gerenciador do sistema de registro de preços, mediante 
processo regular. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO: 
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste 
certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão 
firmadas com o fornecedor registrado, observadas as 
condições estabelecidas no presente instrumento e nas 



 
Paraíba , 11 de NOVEMBRO de 2022   •   Diário Oficial do Municipio de Itatuba •   Estado da Paraíba  

Prefeito: Josmar Lacerda Martins • Gestão 2021-2024 

Criado através da Lei Municipal n.º 249, de 30 de dezembro de 1999.  •    ANO XXII | Nº - 311 

 

https://itatuba.pb.gov.br/                                                                                                                             
PÁGINA 6 

  

disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será 
formalizada por intermédio de: 
Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações 
futuras, inclusive assistência e garantia. 
Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações 
futuras. 
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data da 
convocação. 
O quantitativo do objeto a ser executado será 
exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra 
e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na 
respectiva Ata. 
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, 
e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos 
que porventura tenha obtido como vencedor da licitação. 
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do 
licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de 
Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação e 
sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do 
presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade 
da respectiva Ata de Registro de Preços. 
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo 
licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida 
justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por 
acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e 
será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos 
Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na 
forma de fornecimento parcelada. 
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, 
a critério do gerenciador do sistema, considerando-se o 
disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva 
ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar 
informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo 
Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, 
Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
respectivo Edital e das demais cominações legais. 
As referidas sanções descritas também se aplicam aos 
integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não 
honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 
justificativa recusada pela Administração. 
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações 
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assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, 
garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades 
previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a –
advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco 
por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de 
atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d 
– simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis 
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02. 
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido 
no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao 
Contratado, será automaticamente descontado da primeira 
parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, 
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, 
realizar–se–á comunicação escrita ao Contratado, e 
publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de 
advertência e multa de mora quando for o caso, constando o 
fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente. 
  
CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 
00025/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 
  
- ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA PEREIRA 04192327457. 
CNPJ: 47.467.268/0001-00. 
Item(s): 8 - 11. 
Valor: R$ 18.999,20. 
- CHARLES NUNES DA SILVA 03908057426. 
CNPJ: 33.892.323/0001-96. 
Item(s): 19. 
Valor: R$ 26.400,00. 
- JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO. 
CNPJ: 21.851.161/0001-69. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -
17. 
Valor: R$ 76.905,10. 
- JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490. 
CNPJ: 29.977.481/0001-71. 
Item(s): 10. 
Valor: R$ 200,00. 
- MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI. 
CNPJ: 19.211.844/0001-00. 
Item(s): 4 - 18. 
Valor: R$ 13.903,30. 
  
Total: R$ 136.407,60. 
  
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Ingá. 
  

Itatuba - PB, 08 de Novembro de 2022
JOSMAR LACERDA MARTINS - Prefeito
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

 
 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios em atendimento as demandas deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00025/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Itatuba:FUNDEB; Programas do Governo Federal; Transferências da Saúde; Promoção Social; Fundos 
Municipais e Recursos Próprios do Município de Itatuba:20.20–04.122.2003.2005.04.122.2011.2063. 
20.4012.366.1018.2012.12.361.1014.2017.12.361.1014.2018.12.361.2010.2020.12.361.1016.2025.12.366.1018.2027.12.365.1013.2029.12.361.1015.2030.12.3
65.1013.2059.12.365.1013.2060.12.361.1015.2061.12.361.1015.2062.12.361.2011.2064. 20.70 – 10.301.2007.2038.10.302.1036.2039. 20.80 – 
08.244.2008.2040. 21.00 – 10.301.1005.2048.10.301.2011.2065. 21.10 –08.244.1041.2051.08.243.1022.2053.3390.30. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itatuba e: CT Nº 00137/2022 - 11.11.22 - ANNE SHIRLEY MEDEIROS SILVA 
PEREIRA 04192327457 - R$ 18.999,20; CT Nº 00138/2022 - 11.11.22 - JADILSON MONTEIRO DE ARAUJO - R$ 15.381,02; CT Nº 00139/2022 - 11.11.22 - 
MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI - R$ 13.903,30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 


