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ESÍADO DA PARAÍBA
PREFEITURA iIUNICIPAL DE DUAS ESTRADAs

CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOs N9. RP AOOOT I2O2O

Aos 01 dias do mês de Áb.i1 de 2620, nê sede dà Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura l'lunicipal. de Duas
Estradês, Estado da Pãraíba, localizada na Rua do Comercio - Cent|.o Duas Estradas - P8, nos termos da Lei Fedêra1
ne ag-529, de 17 de lulho de 2OO2 e subsidiariamente ã Lêi Êêdêrâ1 ne 8.666, de 21 de lunho de 1993; Lai
Complcmentan n! 123r de 14 de Dezembro de 2006; Decreto llunicipa] ns 22, de 01 de lulho de 2A79; e legislação
pertÍnente, considenadas as alterãções posteriores das referidas normas; e, ainda, conÍorme a c1êssificêção da
pr"oposta êpresentãdã no Pnegào Presenciã1 ne AOo07 /2028 que objetiva o regÍstro de preços pãra: AqLrisições
parcelêdas de 6ênenos AlimentÍcÍos diversos, que tem como objetivo â composição de Cestas 8ésicas para distribuição
gratuita aos riunÍcipês quê se encontram em Situêçào de vulnerabilidêde social deste fiunicÍpioj r.êsofve registrar o
preço nos seguintes termos I

Órgão e/ou êntidâde integ.ante dâ presente Atê de Registno de Preços: PREFEIIURÀ T4UNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - CNPI
ne Aa.7a7 .O|2|OAbL\O.

VENCEDOR: l0S E ANTONI0 FILHO

CNP) | 2f .7O9.815/0A81-73
EsPEcrFrcaçÃo [1ARCÀ UNID,ITEM

1 açÚaaR nefinêdo amorfo de p.imeinâ quãlidade. aLEGRE
obtido da aana de açúcâr, com aspecto, cor, cheiro
própnios, sator doae, com teor de sâcanose mÍnimo
de 99%P/P e umidade máxima de O,3%P/P, seÍr
fêrmentâÇão, isênto dê suiidades, parasitas,
mêteriais tenrosos e detritos animals ou vegetais.
Embã1àdo em sacos plásticos integros hermeticamente
fechêdos contendo 1kg, acondicionados em faados
lacrados. A embalagem devená conten extennamente os
dados de identificação, pnocedênciê, infonmaçôes
nutricionais, número de lote, data validêde,
quãntidade do produto de acondo com a Resolução
72/78 da CNNPA. O prodLrto deverá apnesentar
vâlidade mínima de seis meses ã partir da data dê
entnega na unidacle requisitante.
ARRoZ panboilizêdo, tipo I, longo, constituídos deKTARRoT
gráos inteinos, com teor de ufiidade máximà dê 15%

lsento de sujidades e mateniais estnanhos,
embalagem de 1Kg em sacos pIásticos transparentes
âtóxicos, limpos rão violados, nesÍstentes qle
gãrantaíl a integridêdê do produto até o momento do
aonsuÍl]o âcondiaionado em fàados lacrados. A
emt)êla8e deverá conter externamente os dêdos de
ioélri{}(êçao a p_oceoencia, :nfo rdç;o
nutricionêI, número do 1ote, datã de validàde,
quantidade do pnoduto de !cordo com a Resofução
12178 dâ CNNPA. O produto deverá apresentar
validade mínÍma de seis meses a partin da data da
entregã ná unidêde requisitànte,

caFÉ torrado e moido de primeirê qualidê!e, .om 250aLiRoRA
g, âcondicionado em €'nbãIêgem orlginal do
fabri.ante, com dados de identificãção do produto,
data de fabri.ação e prázo de vêlidade de acondo
.om a ResoluÇão 12l78 da CNNPA. 0 produto devená
ter o sefo de purezâ da Associação Braslleiaa da

BISCoITO CREAM CRACKER, com 4OO B, acondi.ionado enl DE 
^1AI0 

Unidade
embô1àgem duplê, oriCinal do fãbricante, com dados
de identificaÇâo do produto, data de fabnicaçêo e

prazo de validêde, de ãcordo com a Resolução 12l78
da CNNPA.

Kg
QUANT.

48A0
P. UNIT, P. TOTAL

3,O@ J.4.4OA,gA

Kg 3,ta a4.a3o,a0

3,25 7 .860,00

5,10 24.444,OA

2404

Llnidade

Indústriâ do Café - ABIC.
5 FARINHA DE |íANDIoCÂ, tonrâdà, de prinreina Do 5IÍÍ0

qualidade, secaJ fina, bran.a, composiÇão
nutricional mínina: 82% de cã.boidratos e 120 kcal,
com aspecto, cor, cheiro e sêbon próprios, com
ãusência de umidade, isento de sujidÀdes, parâsitas
e larvas. Embalâgem de 1kg, êm sêcos plásticos
transpâaentes, limpos, não vlolado5, resistentes
que garantam ã integridâde do produto até o momênto
do consumo dê a.ordo cofi a Resolução 12178 dê
CNNPA.

FEllÂ0 caRÍoQUINHA novo, Tipo I, constituído deBRASCoL
grãos inteiros e sadios corÍ teor de umidade ÍíáxiÍlá
de 15%, isento de niãterial tenloso, suj idades e

Kg 4,65 11.160,AO
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mistura dê ô!tras vâriedãoes ê espécies) êrnbãlagem

de 1KÉ em sacos plásticos transparente e atóxicos,
limpos não violados, nesisteni:es que garantam a

integridade do produto ãté o momento do .onsu o
aconclicionãdo em farõos lacrados. Sãfaê não
superior d 2 (dois) êno5. A embalagenr deverá conter
êxtêrflamênte os dados de ldentifiaação e
proaêdênciâr infoamaç:o nutnicional, númêno Co

1ote, data de validade, quântidàde dc produto. 0
produto dêverá ãpresentãn vãliciade nrÍnima de seis
meses â partir da data dâ entrega na unidãde
requisitante. 0 produto deverã tcr regist.o no
l,linisténio da Agniculturâ.

7 FL0C0S DE l41LHo pré-cozido, anarelo, com aspecto, F0RTE|,11LH0 Llnidade
cor, cheiro, e sabor própnios com ausênciã de
umidade, ferflentaÇão, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Enrbalêgem de 500 g, Em sacos
p1ástico5 transpanentes e ãtóxicosJ limpos, não
vioLôdos, .êsistentes que gêrantêm ê integrêção do
produto àté o Íromento do consumo acondicionado em

fardos lêcrados. A enrbalêgem deverá conter
extennamente os dados de identlficação e
procêdênaiâ, informãção nutricional, número do
Iote, dêta de validade, quantidade do pnoduto de
acordo com â Resofução 12l78 da CNNPA. O produto
deverá apnesentan validade nínimê de seis.neses â

partir cia dêta da entregê nê unidade nequisitênte.
8 LEiTE Eü PÓ INTEGRAL, contendo no Ítínir|!' ?6% deTHTGUINHo ilnidade

gordunâr embalado em latâe de folhê de flandres ou
alunrínio limpo, isêntê de fêrrugem não amãssadasJ
r"esistentes, ou em pacotes plásticos aluminizados,
Limpos, não violados, resistentes, que ganantam a

integridâde do produto até o moríento do consumo,
contendo o mínimo 284 g. Acondicionados em fardos
lacnados ou em aaixa de pêpelão limpa, integrà e
resistente. A embâlá8en devená cor]ter externaoente
os dados de identificação e procedência, informação
nutnicionalJ número Co lote, data de validade,
quantidade do produto. 0 pnoduto devená ter
reBistno no l,linistério da A8ricultura e/au
14inistério da Saúde, ap.esentan valldade mínima de
seis meses a partin da dêta da entrega nã unidãdê
aequisitãnte,

9 l'laCARRÀO vitaminãdo, tipo espaguete, cor ama.e1a, ALIANÇa unidàde
obtida pelo êmàssámentc dâ fãrinha de trigo
especialr ovos e demàis substâncias perínitidasi
isenta dê côrantês artificiêis, sujidades,
parasitôs, âdmitiCa Limidade máxifia de 73%,

embêlagem dê 50O g, eir sacos plásti.ôs
trafspanentes e âtóxiros, limpos não violados,
resistentes qr-re garantam á integridade do produto
até o írorrênto do consumo. Acondicionãdo em fardos
lacrados. De acondo com a Resolução 12178 da CNNPA.

o produto devené apnesentar validêde mÍnimê de seis
fleses a partin dã dàta da entrêgê na unidade
requisitante,

10 í,4ÂRGARINA vegetal de prineira qualidâde, VITARELLA unidaCe
acondrcionêdo em embalagem de 500 g, originê1 do
fabricante, com dàdos de fabricação e pnazo de
validade de acordo com a Resolução 12178 dã CNNPA.

11 ÓLÉ0 DE SolA refinêdo, embalado êfi làtês ouLIZA Urrldadê
ganrafás plásticas limpas, isentas dê fênru8êm,
amassàd!rrâsr sem estoÍêmentosJ nesiStenteS, que
garântam a integridade de produto até o momento do
consumo, contendo 900 m]. A embâlagem deverá contea
externamente os dados de identificação e
procedênciê, infonínaçâo nutricionirl. número do
lote, datâ de validadê, quêntídade do proCuto. o
prodlto deverá ter registrô no ivlinisténio da
Agricultura e/ou tlinistério dã Saúde, apresentar
validade ninimê.je seís rneses a partin da data dà

entnegê nâ unidâde requisitante.
12 sal refinado, iodêdo, embà1àgem de 1 kg, êm sacos PUREza Kg

p]ásti.os trânspa.entes e atóxi.os, limpos não
violados, resistentes que garaftefl ê integridade do
produto até o moirento oo consumo. Com dados de
identifi.êção do produto, data de fabricâÇào e

prazo de validade. O produto deverá ten registro
no lllnistério da Agl.icultura e/ou l4inisté.io dê
Sãúde.
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CLÁUSULA PRIIV1EIRA - DA VALÍDADÊ DOS PREÇOS:

a nefenida ata de Regist.o de Pneços tená a vigênciã de 12 (doze) eses, considerados dã data
extrato nê imprensa oÍicial.

de

A existênl:ia de pneços negistrãdos nào obriga a Prefeiturê Ívlunicipâ1 de Duas Est.ãdas firflar
do Sistcmê de Rêgistro de preços ou nos quantitativos esti,nadosJ Íêcu1têndo-sê a nealizãção de licitáção
parâ aquisição pretendidê, ôs5eg!1radá preferência ôo fornecedor' .eBistrado em iguàldade de condições, seÍÍ que caitra
dirêito ê Têcurso or.l indenizâçào.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZACÀo DA ATA DÊ REGISÍRo DE PREÇ05:
Á cãdâ eÍetivâção da aontnâtâçào do objeto registrêdo decorrente destâ ata, devidãmente forríalizadê atraves do
nespectivo Pedldo de Compra, serào obsê.vadas as cláusulas e condiçôes constantes do Editê1 de licitação que a

precedeur liodalidade Pregão Presenclal ie AAOO'I /2O2O, parte integrante do presente lnstrumento de compnomis5o. A

p.esente Ata de Registro de PreÇos, durante sua vigên.ia podená ser utl.Lizada:

Pela PreÍeitura llunicipal de Duas Estradas, que també0r é o órgão ger-enciador responsável pelâ àdministnação e
contnole dêstâ Atâ, .ep.esentêdâ pela sua estrltunê orgânizãcion:1 dêfinidê no respe.tivo orçamento prognema.

CLÁUsULA TERcEIRA . DAS DlSPoSIçÔES GERAISi
lntegrãm êsta Ata, o Editá1 do Pregão Pnesen€iêI ne OOâA1 /2A2A e seLrs ânexosr e ês 5eguintes propostãs vencedonâs do
refenido ce at arie I

- JOSE ÂNTONIO FILHO.
CNP). 21 .709.875/oqea 13.
Item( s ) : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -a 9 -10-la-12.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:

Para diriflir as questôes dêcor-nêntes da utilização da pnesente Âta, ficã eleito o Foro da Coúarca de Pinpiritubâ.
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]OYCE RENALTX FELIX NUNES ]OSE ANTONTO F]LHO
PREFEITA CONSTITUf IONAL


