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======================================
LICITAÇÃO

======================================
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua Cônego João Coutinho, S/N 
- Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Maio de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivan-
do contratações futuras, para: Aquisição de pneus e câmaras. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinen-
te, consideradas as alterações posteriores das referidas nor-
mas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. 
E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 03 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS - Pregoeiro Oficial

__________________________________________________
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Com base nos elementos constantes do processo corresponden-
te e observadas as disposições da legislação vigente, referente 
ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição 
de alimentos; ADJUDICO o seu objeto a: EDNALDO ARAÚJO 
– DERIVADOS DE FRUTAS - R$ 240.000,00; GENICLÉA DA SIL-
VA LIMA (COMERCIAL NÓBREGA) - R$ 1.118.843,00; JCASIF 
COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA - R$ 1.127.685,00; 
JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA – ME - R$ 
1.250,00.

Pocinhos - PB, 03 de Maio de 2022
RODRIGO VIEIRA MARTINS - Pregoeiro Oficial

__________________________________________________
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial 
e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição de alimen-
tos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: EDNALDO ARAÚJO – DERIVADOS DE FRUTAS - R$ 
240.000,00; GENICLÉA DA SILVA LIMA (COMERCIAL NÓBRE-
GA) - R$ 1.118.843,00; JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CE-
REAIS LTDA - R$ 1.127.685,00; JTA COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTÁVEIS LTDA – ME - R$ 1.250,00.

Pocinhos - PB, 03 de Maio de 2022
ELIANE MOURA DOS SANTOS GALDINO - Prefeita

__________________________________________________
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de alimentos. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00019/2022. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Pocinhos e do FNDE: 01.006 – 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 01.006.12.361.1004.2008 – MA-
NUTENÇÃO E CUSTEIO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 
– 01.006.12.361.1004.2011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE – 02.006.12.361.1004.2013 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00019/2022 

  
Aos 03 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Pocinhos, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cônego João 
Coutinho - Centro - Pocinhos - 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 3.555, de 08 de Agosto de 2000; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00019/2022 que 
objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POCINHOS; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos: 
  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS - CNPJ nº 
08.741.688/0001-72. 
  
VENCEDOR: EDNALDO ARAÚJO – DERIVADOS DE FRUTAS 
CNPJ: 09.600.517/0001-96 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
46 POLPA DE FRUTA IN NATURA – 

Sabor Cajú– Acondicionada 
em embalagem plástica 
transparente adequada para 
o acondicionamento do 
produto de 1kg; produzida 
com água potável mineral ou 
filtrada; Sem adição de 
aditivos químicos ou 
corantes, não fermentada, 
isenta de teor alcoólico; 
rotulo contendo 
ingredientes, data de 
validade, peso e 
temperatura de estocagem; 
inspecionado pelo MAPA 
(Ministério da 
Agricultura); Empresa com 
Alvará da Vigilância 
Sanitária Municipal, 
atualizado. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na 
unidade requisitante. 

 
KG 10000 6,00 60.000,00 

47 POLPA DE FRUTA IN NATURA – 
Sabor Acerola– 
Acondicionada em embalagem 
plástica transparente 
adequada para o 
acondicionamento do produto 
de 1kg; produzida com água 
potável mineral ou 
filtrada; Sem adição de 
aditivos químicos ou 
corantes, não fermentada, 
isenta de teor alcoólico; 
rotulo contendo 
ingredientes, data de 
validade, peso e 
temperatura de estocagem; 
inspecionado pelo MAPA 
(Ministério da 
Agricultura); Empresa com 
Alvará da Vigilância 
Sanitária Municipal, 
atualizado. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na 
unidade requisitante. 

 
KG 10000 6,00 60.000,00 

48 Polpa de fruta In Natura– 
Sabor Cajá– Acondicionada 
em embalagem plástica 
transparente adequada para 

 
KG 10000 6,00 60.000,00 

– DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO 
FNDE – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Pocinhos, através da Secre-
taria de Administração, e: CT Nº 00050/2022 - 03.05.22 - ED-
NALDO ARAÚJO - DERIVADOS DE FRUTAS - R$ 240.000,00; CT 
Nº 00051/2022 - 03.05.22 - GENICLÉA DA SILVA LIMA (CO-
MERCIAL NÓBREGA) - R$ 1.118.843,00; CT Nº 00052/2022 - 
03.05.22 - JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA 
- R$ 1.127.685,00; CT Nº 00053/2022 - 03.05.22 - JTA CO-
MERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME - R$ 1.250,00. 
__________________________________________________
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o acondicionamento do 
produto de 1kg; produzida 
com água potável mineral ou 
filtrada; Sem adição de 
aditivos químicos ou 
corantes, não fermentada, 
isenta de teor alcoólico; 
rotulo contendo 
ingredientes, data de 
validade, peso e 
temperatura de estocagem; 
inspecionado pelo MAPA 
(Ministério da 
Agricultura); Empresa com 
Alvará da Vigilância 
Sanitária Municipal, 
atualizado. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 06 meses a partir 
da data de entrega na 
unidade requisitante. 

49 POLPA DE FRUTA IN NATURA – 
Sabor Goiaba– Acondicionada 
em embalagem plástica 
transparente adequada para 
o acondicionamento do 
produto de 1kg; produzida 
com água potável mineral ou 
filtrada; Sem adição de 
aditivos químicos ou 
corantes, não fermentada, 
isenta de teor alcoólico; 
rotulo contendo 
ingredientes, data de 
validade, peso e 
temperatura de estocagem; 
inspecionado pelo MAPA 
(Ministério da 
Agricultura); Empresa com 
Alvará da Vigilância 
Sanitária Municipal, 
atualizado. O produto 
deverá apresentar validade 
mínima de 6 meses a partir 
da data de entrega na 
unidade requisitante. 

 
KG 10000 6,00 60.000,00 

TOTAL  240.000,00 
  
VENCEDOR: GENICLÉA DA SILVA LIMA (COMERCIAL NÓBREGA) 
CNPJ: 17.533.557/0001-90 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
1 ALHO – nº 6 sem brotos e 

partes estragadas, 
íntegro, de 1ª qualidade, 
compacto e firme, sem 
lesões de origem física 
ou mecânica, perfurações 
e cortes, tamanho e 
coloração uniformes, 
isentas de sujidades, 
parasitas e larvas, 
acondicionadas em 
embalagens próprias. 

 
KG 1500 19,85 29.775,00 

2 AÇÚCAR TRITURADO – 
branco, puro e natural, 
embalado em sacos de 
polietileno transparente, 
pacotes de 1kg, 
acondicionados em sacos 
de 15 a 30kg, com data de 
fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 
meses. Isentos de 
materiais terrosos, 
parasitas e detritos 
animais ou vegetais. 

 
KG 11000 4,14 45.540,00 

5 ARROZ BRANCO – Tipo 1 
beneficiado, de 
procedência nacional, ser 
de safra corrente. 
Pacotes transparentes com 
identificação do produto 
e peso líquido de 1kg, 
acondicionados em fardos 
de plástico resistente, 
de 15 a 30 kg, com data 
de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 

 
KG 28000 4,22 118.160,00 

meses, a partir da data 
do recebimento, com 
registro do Ministério da 
Agricultura. 

6 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 a cocção 
de no mínimo 2,9 vezes. 
Pacotes transparentes com 
identificação do produto 
e peso líquido de 1kg, 
acondicionados em fardos 
de plástico resistente, 
de 15 a 30 kg, com data 
de fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 06 
meses, a partir da data 
do recebimento, com 
registro do Ministério da 
Agricultura. 

 
KG 15000 4,34 65.100,00 

11 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 
(3x1), acondicionados em 
caixa de papelão. Prazo 
de validade de no mínimo 
08 meses a partir da data 
de recebimento. 

 
UNID 20000 4,04 80.800,00 

13 CARNE RESFRIADA DE BOVINO 
SEM OSSO ACÉM – o produto 
deverá ser obtido de 
animais sadios abatidos 
sob prévia inspeção 
sanitária, isentos de 
sebo, perfurações, 
coágulos, queimaduras por 
congelamento e ausência 
de sujidades, parasitas e 
larvas. Embaladas, 
pesando entre 800 gramas 
até 1,5 kg, rotulado com 
o selo s.i.f., contendo 
número de resgistro, 
nome, marca, peso 
liquido, lote, validade e 
quantidade. 

 
KG 5000 31,99 159.950,00 

15 CAFÉ A VÁCUO – de 1ª 
qualidade com selo de 
pureza ABIC, embalagem 
original de 250g. 
Validade de 6 meses. 

 
UNID 800 7,49 5.992,00 

17 CHARQUE BOVINA – Carne 
bovina Salgada (Charque)– 
DE 1ª qualidade curada e 
seca, ponta de agulha, 
com baixo teor de 
gordura, embalada à vácuo 
em pacotes de 5kg. A 
embalagem deve contar 
selo de inspeção federal 
(SIF), estadual (SIE) ou 
municipal (SIM), dados de 
identificação do produto, 
prazo de 
validade,acondicionadas 
em caixas de papelão 
lacradas. 

 
KG 8000 34,99 279.920,00 

19 COLORIFÍCO – Produto 
obtido do urucum, sem 
adição de sal. Embalagem 
100g, acondicionado em 
fardo de 01kg, em sacos 
plásticos transparentes e 
atóxico, limpos não 

 
KG 1500 7,18 10.770,00 
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violados, resistentes que 
garantam a integridade do 
produto até o momento do 
consumo, acondicionados 
em fardos lacrados. A 
embalagem deverá conter 
extremamente 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 
meses a partir da data da 
entrega na unidade 
requisitante. 

23 ERVILHA EM CONSERVA – 
reidratada, em conserva. 
Acondicionada em 
recipiente de folha de 
flandres, íntegro, 
resistente, vedado 
hermeticamente e limpo ou 
tetrapack contendo 200g 
de peso liquido drenado, 
caixa com 24 unidades. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número do 
lote, data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 
meses a partir da data de 
entrega. 

 
UNID 1000 2,43 2.430,00 

24 EXTRATO DE TOMATE – 
simples e concentrado 
embalado em latas ou 
tetrapack em embalagem de 
340g caixa com 24 
unidades. A embalagem 
deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e 
procedência, informações 
nutricionais, número do 
lote, data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 6 
meses a partir da data de 
entrega. 

 
UNID 3000 1,62 4.860,00 

25 FARINHA DE TRIGO SEM 
FERMENTO – Fardo com 10 
pacotes de 1kg 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. Deverá 
apresentar validade 
mínima de 06 meses a 
partir da de fabricação. 

 
KG 100 5,26 526,00 

26 FARINHA DE TRIGO COM 
FERMANTO – Fardo com 10 
pacotes de 1kg 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. Deverá 
apresentar validade 
mínima de 06 meses a 
partir da de fabricação. 

 
KG 100 5,35 535,00 

27 FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 
– Embalagem com 1kg, com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, 
informações nutricionais, 
prazo de validade, peso 
liquido, de acordo com as 
normas e/ou Resoluções 

 
KG 5000 7,90 39.500,00 

vigentes da ANVISA 
29 FEIJÃO PRETO – Embalagem 

contendo 1kg, com dados 
de identificação do 
produto, marca do 
fabricante, informação 
nutricional, livre de 
sujidades e objetos 
estranhos, prazo de 
validade, peso liquido, 
de acordo com as normas 
e/ou Resoluções vigentes 
da ANVISA 

 
KG 1000 8,40 8.400,00 

30 FLOCÃO DE MILHO – 
fabricado a partir de 
matérias primas sãs e 
limpas, deverá apresentar 
aspecto, sabor e cheiro 
característicos, livre de 
sujidades substancias 
nocivas. Embalagem: o 
produto deverá estar 
acondicionado em pacotes 
de polietileno 
transparente, atóxicos, 
bem vedados, com 1 Kg 
cada. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses a 
contar da data de 
entrega. 

 
KG 30000 3,34 100.200,00 

31 GOMA PARA TAPIOCA – de 1ª 
qualidade, de 500 gr, a 
vácuo, acondicionada em 
embalagem original do 
fabricante do produto, 
com prazo de validade 
mínimo de 06 meses a 
contar da data de 
entrega.com rotulagem de 
acordo com as normas da 
ANVISA. 

 
KG 1000 4,80 4.800,00 

36 MACARRÃO ESPAGUETE – 
pacote de 500g. 
Embalagens: deve estar 
intacta, acondicionada em 
pacotes de papel 
multifoliado, bem vedado, 
validade: mínimo de 6 
meses a partir de data de 
entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as 
seguintes informações: 
nome e/ou marca, 
ingredientes, data de 
validade, lote e 
informações nutricionais. 

 
UNID 12000 3,18 38.160,00 

39 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 íntegra de 
500g, na embalagem deverá 
constar data de 
fabricação, data de 
validade e número do lote 
do produto. Validade 
mínima de 6 meses na data 
de entrega. 

 
UNID 1000 2,10 2.100,00 

42 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 
característico; garrafas 
plásticas transparentes 
de 900ml, acondicionados 
em caixas com 20 
unidades; data de 
fabricação e prazo de 
validade de no mínimo 12 
meses. 

 
UNID 4500 11,70 52.650,00 

44 ORÉGANO – Condimento, 
matéria–prima orégano. 

 
UNID 150 24,00 3.600,00 
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Aspecto físico: 
desidratado em flocos. 
Deverá apresentar aroma, 
cor, sabor e textura 
característicos, isento 
de sujidades e de 
contaminação. Aplicação 
culinária. Embalagem com 
rótulo original de 
fábrica com os dados de 
identificação e 
procedência do produto, 
com número do lote, data 
de fabricação, data de 
validade, informações 
nutricionais, bem como 
quantidade do produto. 
Deverá apresentarse de 
acordo com a RDC 
n°276/2005. Com registro 
no órgão competente. 
Prazo de validade mínima 
de 06 meses a partir da 
data de entrega. 
Apresentação: embalagem 
industrial de 500g. 

52 SAL – Refinado, iodado, 
com granulação uniforme e 
com cristais brancos, não 
pegajoso ou empedrado, 
embalados em pacotes de 
1kg, acondicionados em 
fardos de 30 kg. 
Embalagem com data de 
validade. O produto 
deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

 
KG 1500 0,85 1.275,00 

53 SALSICHA DE FRANGO – 
refrigerada com aspecto 
caracteristico, sem 
viscosidade, cor propria 
e sem manchas pardacentas 
ou esverdeadas, odor e 
sabor proprios. Com 
adição de agua ou gelo de 
no Maximo 10% com 
registro no sif ou sisp 
em embalagem de 5 kg 
integra, sem aberturas, 
amassadas e estufamentos, 
contendo no rotulo 
informaçoes nutricionais, 
data de fabricação e 
validade. 

 
KG 4000 8,96 35.840,00 

54 SARDINHA EM LATA – 
Preparada com pescado 
fresco, limpo, 
esviscerado, 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 de 
lote, data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

 
UNID 5000 4,44 22.200,00 

55 VINAGRE BRANCO – Isento 
de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e 
minerais estranhos, livre 
de sujidades, material 
terroso e detritos de 
animais e vegetais, 

 
UNID 4800 1,20 5.760,00 

acondicionado em frasco 
plástico com tampa 
inviolável, 
hermeticamente fechado em 
embalagem de 500ml. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

TOTAL  1.118.843,00 
  
VENCEDOR: JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA 
CNPJ: 42.878.093/0001-00 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
3 ACHOCOLATADO EM PÓ – 

açúcar, cacau em pó, 
minerais, maltodextrina, 
vitaminas, lecitina de 
soja, ácido ascórbico e 
aromatizante. Deve conter 
as vitaminas B1, B2, B3, 
B5, B6, B7 e B12 em pelo 
menos 30% das 
necessidades diárias, e 
os minerais cálcio, ferro 
e magnésio. Deve ser 
embalado em sachês de 
400g. Validade de no 
mínimo 06 meses. 

 
UNID 2000 3,29 6.580,00 

4 AMIDO DE MILHO – Produto 
amiláceo extraído do 
milho. Deve ser fabricado 
a partir de matéria 
primas sãs e limpas, 
isenta de matérias 
terrosas e parasitas. Não 
apresentar resíduos ou 
impurezas, bolor ou 
cheiro não 
característico. 
Embalagem: deve estar 
intacta, vedada com 
1000g. Prazo de validade 
mínimo 06 meses 

 
KG 1000 8,99 8.990,00 

8 BEBIDA DE SOJA EM PÓ – 
Deve ter como principal 
ingrediente o extrato de 
soja, 0% lactose e 0% 
colesterol, fonte de 
proteínas, enriquecido 
com vitaminas e minerais. 
A embalagem deve estra 
intacta, vedada com 300g, 
constar os ingredientes, 
data de fabricação e 
validade número do lote. 
O produto deverá 
apresentar validade 
mínima de 06 meses a 
partir da data da 
entrega. 

 
UNID 200 19,83 3.966,00 

9 BISCOITO DOCE TIPO MARIA 
– consistência crocante, 
sem corantes artificiais; 
embalagem primária em 
pacotes impermeáveis 
lacrados com peso líquido 
de 400g (3x1), 
acondicionados em caixa 
de papelão. Prazo de 
validade de no mínimo 08 
meses a partir da data do 
recebimento. 

 
UNID 20000 4,13 82.600,00 

10 BISCOITO DOCE TIPO 
MAIZENA – consistência 
crocante, sem corantes 
artificiais; embalagem 
primária em pacotes 
impermeáveis lacrados com 
peso líquido de 400g 
(3x1), acondicionados em 
caixa de papelão. Prazo 
de validade de no mínimo 
08 meses a partir da data 
do recebimento. 

 
UNID 5000 4,34 21.700,00 

12 CARNE MOÍDA DE 1ª – Tipo 
alcatra ou coxão mole; 

 
KG 5000 15,89 79.450,00 
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resfriada, isenta de 
cartilagem e como no 
máximo 5% de gordura. Sem 
adição de temperos, 
aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprio, sem 
manchas esverdeadas ou 
aparência pegajosa. Livre 
de parasitas, sujidades e 
qualquer substância 
contaminante que possa 
alterá–la. Deverá constar 
no rótulo a data de 
fabricação, prazo de 
validade, peso, nº de 
registro do órgão 
fiscalizador, nº do lote, 
data de validade de no 
mínimo 03 meses a contar 
da data de entrega da 
mercadoria. 

14 CANELA EM PÓ – especiaria 
de primeira qualidade, 
cascas do tronco de 
canela da Índia moída, 
sem adulterações e 
contaminações de qualquer 
espécie. Embalagem deve 
conter os ingredientes, 
tabela nutricional, data 
de 
fabricação/manipulação, 
data de validade de no 
minimo 06 meses e número 
do lote. Unidade de 100g. 

 
UNID 600 1,19 714,00 

16 CREME DE LEITE – 
embalagem de 200 gramas, 
registro no ministério da 
agricultura, inspecionado 
pelo SIF, valor 
nutricional indicado, 
data de fabricação. 
Validade de 6 meses. 

 
UNID 800 2,35 1.880,00 

18 CRAVO DA ÍNDIA – obtido 
do botão floral de 
espécime genuína; de 
coloração pardo escura, 
cheiro e sabor proprios; 
com teor de umidade 
maxima de 16%; isento de 
detritos do proprio 
produto, e impurezas dos 
graos ou sementes; 
Embalagem 40g em pacotes 
plásticos transparentes e 
atóxico, limpos não 
violados, resistentes que 
garantam a integridade do 
produto até o momento do 
consumo validade mínima 
06 meses a contar da 
entrega. 

 
PCT 300 2,45 735,00 

20 COMINHO – Extraído de 
sementes de cominho de 
primeira qualidade, puro, 
com aspecto, cor, cheiro, 
sabor característico, sem 
misturas, isentos de 
sujidades, parasitas e 
larvas. Embalagem 100g, 
acondicionado em fardo de 
1kg, em sacos plásticos 
transparentes e atóxico, 
limpos não violados, 
resistentes que garantam 
a integridade do produto 
até o momento do consumo, 
acondicionados em fardos 
lacrados. A embalagem 
deverá conter 
extremamente 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 
meses a partir da data da 

 
KG 1000 8,39 8.390,00 

entrega na unidade 
requisitante. 

22 CURAU DE MILHO – Mistura 
para preparo de curau de 
milho, fabricado a partir 
de matérias primas sãs e 
limpas, deverá apresentar 
aspecto, sabor e cheiro 
característicos, livre de 
sujidades e substancias 
nocivas. Embalagem: o 
produto deverá 
estaracondicionado em 
pacotes de polietileno 
transparente, atóxicos, 
bem vedados, com 1kg 
cada. Prazo de validade 
mínimo de 06 meses a 
contar da data de 
entrega. 

 
KG 8000 11,93 95.440,00 

28 FEIJÃO MACASSAR TIPO 1 – 
novo, constituído de 
grãos inteiros e sadios, 
com a umidade permitida 
em, isento de material 
terroso, sujidade e 
mistura de outras 
espécies, acondicionado 
em saco plástico, 
contendo 1kg com 
identificação do produto, 
marca do fabricante, 
informações nutricionais, 
prazo de validade, peso 
liquido, de acordo com as 
normas e/ou Resoluções 
vigentes da ANVISA 

 
KG 1000 8,29 8.290,00 

32 IOGURTE BEBIDA LÁCTEA – O 
produto não deverá 
apresentar sinais de 
sujidades, corpos 
estranhos ao produto, cor 
não característica do 
produto. Embalagem: o 
produto deve estar 
acondicionado em sacos de 
polietileno opaco, 
atóxico, hermeticamente 
selado, com o peso 
líquido de 1 litro cada. 
Prazo de validade mínimo 
de 12 dias a contar a 
partir da data de 
entrega. 

 
LIT 20000 3,49 69.800,00 

33 LEITE EM PÓ – Em pó 
integral, solúvel, 
instantâneo, 
acondicionado em 
embalagem de 
polipropileno ou lata 
original de fábrica com 
aproximadamente 200g. 
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. Prazo de 
validade mínimo de 06 
meses a contar a partir 
da data de entrega. 

 
UNID 20000 5,85 117.000,00 

34 LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE 
– envasado em recipientes 
hermeticos ou em saco 
aluminizado, validade no 
mínimo de 1 ano após a 
data de fabricação; 
embalagem com 300 gramas 

 
UNID 400 19,90 7.960,00 

35 LEITE DE COCO – é um 
produto obtido a partir 
da trituração e prensagem 
das amêndoas ou polpa 
albuminosa do coco 
maduro. Apresentar 
aspectos como cor, cheiro 

 
UNID 1000 3,49 3.490,00 
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e sabor próprio. Peso 
líquido de 500mL cada 
garrafa. Prazo de 
validade mínimo de 6 
meses. 

37 MACARRÃO PARAFUSO – 
pacote de 500g. 
Embalagens: deve estar 
intacta, acondicionada em 
pacotes de papel 
multifoliado, bem vedado, 
validade: mínimo de 6 
meses a partir de data de 
entrega. A rotulagem deve 
conter no mínimo as 
seguintes informações: 
nome e/ou marca, 
ingredientes, data de 
validade, lote e 
informações nutricionais. 

 
UNID 12000 3,55 42.600,00 

38 MARGARINA – com óleo 
interesterificado, com 
sal 65% de lipídios, 
potes de plástico de 
500g. Deverá ter o 
registro no Ministério da 
Agricultura, o produto 
deverá estar em 
conformidade com as leis 
especificas vigentes 
prazo de validade: mínimo 
de 6 meses a partir da 
data de entrega. 

 
UNID 7000 5,99 41.930,00 

40 MILHO VERDE EM CONSERVA – 
adicionada em embalagem 
original da fábrica, 
informações do fabricante 
e data de validade, 
embalado em lata,sendo 
que esta não deve 
apresentar vestígios de 
ferrugens, amassadura ou 
abaulamento. Lata 200 g 
caixa com 24 unidades e 
valiade minima de 6 
meses. 

 
UNID 4000 2,44 9.760,00 

41 MILHO PARA PREPARO 
MUNGUZÁ – Grãos de milho 
amarelo, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor 
próprios com ausência de 
umidade, fermentação, 
ranço, isento de 
sujidade, parasitas e 
larvas. Embalagem de 
500g, 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 de 
lote, data de validade, 
quantidade do produto. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

 
UNID 8000 2,15 17.200,00 

43 OVOS – tipo grande classe 
A vermelho – Caixa com 30 
unidades, data de 
validade de no mínimo 3 
meses a contar da data de 
entrega da mercadoria. 

 
BDJA 20000 17,12 342.400,00 

45 PEITO DE FRANGO CONGELADO 
– Embalados em sacos 
plásticos a vácuo, sem 
acúmulos de líquidos em 
seu interior, sem adição 
de temperos, deverá 
constar no rótulo a data 

 
KG 5000 14,25 71.250,00 

de abate, prazo de 
validade, peso, nº de 
registro do órgão 
fiscalizador, nº do lote, 
data de validade de no 
mínimo 03 meses a contar 
da data de entrega da 
mercadoria. 

50 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE 
SOJA CLARA – 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 
liquido. O produto deverá 
apresentar validade 
mínima de 06 meses a 
partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

 
UNID 7000 4,98 34.860,00 

51 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 
liquido. 

 
UNID 7000 4,98 34.860,00 

56 XERÉM DE MILHO – De cor 
amarela, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprios, 
com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, 
isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 
Acondicionado em saco 
plástico transparente, 
atóxico com 500g e em 
fardo com 20 unidades. O 
produto deverá apresentar 
validade mínima de 06 
meses a partir da data de 
entrega na unidade 
requisitante. 

 
UNID 8000 1,98 15.840,00 

TOTAL  1.127.685,00 
  
VENCEDOR: JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA – ME 
CNPJ: 21.318.384/0001-65 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 
7 AVEIA EM FLOCOS FINO – 

Isenta de mofo, livre de 
parasitas e substancias 
nocivas, acondicionada em 
embalagens de 200g atóxica, 
resistente e hermeticamente 
vedada. Prazo de validade 10 
meses a contar a partir da 
data de entrega. 

 
CX 500 2,50 1.250,00 

TOTAL  1.250,00 
  
  
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 Pocinhos 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 00019/2022, parte 
integrante do presente instrumento de compromisso. A 
presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência 
poderá ser utilizada: 
  
Pela Prefeitura Municipal de Pocinhos, 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 
00019/2022, 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 
00019/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: 
  
- EDNALDO ARAÚJO – DERIVADOS DE FRUTAS. 
CNPJ: 09.600.517/0001-96. 
Item(s): 46 - 47 - 48 - 49. 
Valor: R$ 240.000,00. 
- GENICLÉA DA SILVA LIMA (COMERCIAL NÓBREGA). 
CNPJ: 17.533.557/0001-90. 
Item(s): 1 - 2 - 5 - 6 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 36 - 39 - 42 - 44 - 52 - 53 - 
54 - 55. 
Valor: R$ 1.118.843,00. 
- JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. 
CNPJ: 42.878.093/0001-00. 
Item(s): 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 
28 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 43 - 45 - 50 - 
51 - 56. 
Valor: R$ 1.127.685,00. 
- JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA – ME. 
CNPJ: 21.318.384/0001-65. 
Item(s): 7. 
Valor: R$ 1.250,00. 
  
Total: R$ 2.487.778,00. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da 
presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pocinhos. 
  

Pocinhos - PB, 03 de Maio de 2022 
SÓSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA - Secretário 
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