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Órgão Oficial do Município de Itabaiana-Paraíba 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 
00004/2019  

PREGÃO PRESENCIAL N º 00023/2019 

A Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB, de acordo com as 
atribuições que lhes foram conferidas, e em conformidade com o 
resultado do Pregão Presencial nº 00023/2019, devidamente 
homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8666/93, dos 
Decretos 7.892/2013 (Federal) e das demais normas aplicáveis, 
torna público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
00004/2019 do oriundo do Pregão Presencial 00023/2019, 
objeto: Registro de Preços para contratações futuras, para 
Contratação de Empresas para Fornecimento de forma 
parcelada de Gêneros Alimentícios para atender as Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Itabaiana. 

EMPRESAS VENCEDORAS:  

VENCEDOR: DE ANDRADE OLIVEIRA COMERCIO ME 

CNPJ: 29.100.463/0001-07 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MA
RC
A 

UN
ID. 

QUA
NT. 

P.U
NIT. 

P.TOTAL 

20 Farinha de mandioca, pacote de 1 
kg. Produto obtido dos processos de 
ralar e torrar a mandioca. Fina, seca, 
branca ou amarela, isenta de matéria 
terrosa, fungos ou parasitas e livre 
de umidade e fragmentos estranhos 
Com identificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de validade. 

 Pct
. 

350 2,20 770,00 

29 Leite em pó desnatado bolsas c/ 200 
g. Oobtido por desidratação do leite 
de vaca e apto para a alimentação 
humana, mediante processos 
tecnológicos adequados. Deve ter 
boa solubilidade. Embalagem em 
lata hermeticamente fechada ou em 
polietileno atóxico ou embalagem 
aluminizada. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo 
de validade. 

 Pct
. 

700 4,50 3.150,00 

55 Maçã fresca, em caixa com 100 
unidades, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Cx. 369 85,0
0 

31.365,00 

59 Uva Itália fresca, 
 tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser bem desenvolvida, firme 
e intacta, isenta de material terroso, 
livre de resíduos de fertilizantes 
sujidades, parasitas e larvas, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos 
do manuseio e transporte. 

 Kg 280 5,90 1.652,00 

60 Uva preta , tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 6,30 1.764,00 

TOTAL  38.701,00 

 VENCEDOR: FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 

CNPJ: 07.272.309/0001-80 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MA
RC
A 

UN
ID. 

QUA
NT. 

P.U
NIT. 

P.TOTAL 

50 Mamão tipo Hawaí fresco, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser 
bem desenvolvida, forme e intacta, 
isenta de material terrosos, livre de 
resíduos de fertilizantes sujidades, 
parasitas e larvas, sem danos físicos 
e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 420 3,49 1.465,80 

58 Melão fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, paralisas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 2,95 826,00 

61 Abacaxi fresca, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 3,29 921,20 

62 Repolho fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 

 Kg 280 2,90 812,00 
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larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

63 Chuchu fresco, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Uni
d. 

280 0,69 193,20 

TOTAL  4.218,20 

  

VENCEDOR: MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

CNPJ: 30.597.577/0001-93 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
MA
RC
A 

UN
ID. 

QU
AN
T. 

P.U
NIT

. 
P.TOTAL 

1 Achocolatado em pó instantâneo, 
embalagem de 400 g. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

36
40 

2,3
0 

8.372,00 

3 Adoçante em sachê com 1 g, caixa c/ 50 
envelopes, 100% natural, sem adição de 
açúcar (diet), sem qualquer componente 
artificial como Sucralose, Sacarina, 
Ciclamato, Aspartame entre outros. 
Podendo ser consumido por crianças, 
gestantes, diabéticos, hipertensos ou 
simplesmente por quem quer manter o 
peso ideal. 

 Cx. 7 15,
35 

107,45 

4 Alho, graúdo, novo de 1° qualidade, em 
embalagem resistente e transparente. 
Com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Kg 29
4 

11,
97 

3.519,18 

5 ARROZ PARBOILIZADO, classe longo 
fino, tipo 1. Embalagem contendo 1 kg, 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 
da CNNPA. O produto deverá ter registro 
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério 
da Saúde. 

 Kg 42
00 

2,2
7 

9.534,00 

6 Aveia em flocos fino, pacote com 200 g. 
Com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Pct
. 

33
6 

2,2
4 

752,64 

7 Biscoito doce tipo maria sabor leite, 
pacote de 400 g. obtido pela mistura de 
farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) com 
outros ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento e cocção, 
fermentados ou não. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, 
parasitos e em perfeito estado de 
conservação, serão rejeitados biscoitos 
mal cozidos, queimados, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço. Dupla embalagem 
primária de polietileno. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Pct
. 

86
10 

2,0
6 

17.736,60 

8 Biscoito doce tipo rosquinha sabor leite, 
pacote de 400 g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Pct
. 

86
10 

2,7
5 

23.677,50 

9 Biscoito salgado tipo “cream cracker” 
pacote de 400 gramas, composição 
carboidratos, proteína, gorduras, fibra 
alimentar, cálcio, ferro e sódio. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Pct
. 

86
10 

2,0
6 

17.736,60 

10 Caldo de carne em tablete caixa com 02 
unid, com 19 g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Cx. 70
0 

0,3
7 

259,00 

11 Caldo de galinha em tablete caixa com 02 
unid, com 19 g. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Cx. 70
0 

0,3
7 

259,00 

12 Suco sabor goiaba em garrafa de 500 ml, 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Uni
d. 

70
00 

2,1
0 

14.700,00 

16 Colorau pacote c/ 100 g. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Pct
. 

65
80 

0,3
3 

2.171,40 

17 Condimento em pó c/ 100 g. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Pct
. 

31
50 

0,4
4 

1.386,00 

18 Doce de goiaba em compota c/ 600 g. 
Com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Uni
d. 

14
0 

2,8
8 

403,20 

19 Extrato de tomate simples concentrado, 
embalagem com 340 g. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

35
0 

1,8
0 

630,00 

21 Farinha de trigo especial c/fermento, 
pacote 1 kg. Produto obtido do trigo 
moído, limpo. Especial, Tipo 1, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de 
polietileno, transparente/atóxico ou de 
papel original de fábricaCom identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Pct
. 

35
0 

2,7
9 

976,50 

22 Farinha de trigo especial s/fermento, 
pacote 1 kg. produto obtido do trigo 
moído, limpo. Especial, Tipo 1, 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
(Vitamina B9). Embalagem plástica de 
polietileno, transparente/atóxico ou de 
papel original de fábrica Com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Pct
. 

35
0 

2,6
8 

938,00 

23 Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, 
vitaminas e minerais, sal e aromatizantes 
(tipo: farinha láctea) - lata 400 g. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Uni
d. 

33
6 

3,6
7 

1.233,12 

24 Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, açúcar, farinha de milho 
enriquecida com ferro e ácido fólico, 
farinha de arroz, carbonato de cálcio, 
fosfato de sódio dibásico, vitaminas 
(vitaminas C, vitamina B1), fumarato 
ferroso e aroma vanilina. (TIPO MUCILON 
ARROZ ), em embalagem 400 g. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Uni
d. 

33
6 

4,4
8 

1.505,28 

25 FEIJÃO CARIOQUINHA, tipo 1, novo, 
acondicionado em embalagem 
polipropileno transparente original de 
fábrica com 1 kg, grãos inteiros, aspecto 
brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, 
pedras, fungos ou parasitas, etc, de 
acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. Com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade. 

 Kg 37
10 

6,0
0 

22.260,00 

26 Feijão preto, tipo 1 pacote de 1 kg. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Kg 37
10 

6,3
5 

23.558,50 

27 Flocão de milho, pacote de 500 g. registro 
no Ministério da Saúde. Com identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

74
90 

0,8
8 

6.591,20 

28 Leite em pó integral bolsas c/ 200 g. 
Obtido por desidratação do leite de vaca e 
apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos 
adequados. Deve ter boa solubilidade. 
Embalagem em lata hermeticamente 
fechada ou em polietileno atóxico ou 

 Pct
. 

12
95
0 

3,4
9 

45.195,50 
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embalagem aluminizada. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

30 Macarrão tipo espaguete pacote com 500 
g. E de acordo com a Resolução 12/78 da 
Comissão Nacional de Normas e Padrões 
para Alimentos - CNNPA. Com 
identificação do produto, maraca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Pct
. 

74
90 

1,3
4 

10.036,60 

31 Margarina cremosa vegetal, com sal, com 
no mínimo 60 % de lipídeos. Embalagem: 
pote com 500 g, validade, de acordo com 
a resolução 12/78 da CNNPA. O produto 
deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Uni
d. 

35
0 

2,0
4 

714,00 

32 Massa para mingau tipo cremogema caixa 
com 500 g, sabor tradicional. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Cx 33
6 

4,9
5 

1.663,20 

33 Milho para mungunzá, pacote com 500 g. 
Com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Pct 35
0 

1,0
0 

350,00 

34 Milho para pipoca embalagem plástica 
com 500 g. Com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade. 

 Pct 17
5 

1,7
9 

313,25 

35 Óleo de soja refinado, com 900 ml. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Ga
rraf
a 

84
0 

3,7
5 

3.150,00 

36 Ovos de galinha, “tipo grande”, casca lisa, 
embalagem com 30 unds. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Ca
ça
mb
a 

14
0 

7,9
9 

1.118,60 

37 Sal refinado iodado, pacote de 1 kg. Com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Kg 49
0 

0,8
9 

436,10 

38 Soja texturizada em pacote c/ 400 g em 
embalagem plástica. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Pct 70
0 

2,4
7 

1.729,00 

39 Vinagre, embalagem plástica, 500 ml. 
Com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade. 

 Ga
rraf
a 

10
50 

0,9
0 

945,00 

40 Charque de carne bovina, ponta de 
agulha, a vácuo, embalagem com 5 kg, no 
máximo 15% de gordura, livres de aparas, 
acondicionado em embalagem plástica, 
com Registro no Ministério da Agricultura 
– SIF informação do fabricante, 
especificação do produto e data de 
vencimento estampado na embalagem. 

 Kg 28
0 

15,
80 

4.424,00 

41 Coxa e sobrecoxa de frango, isenta de 
aditivos ou substâncias estranhas que 
sejam improprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas). 
Deverá ser acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de micro-organismos em pacote de 5 
kg, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade produtos 
e marca/procedência. 

 Kg 47
60 

6,2
0 

29.512,00 

42 Filé de merluza em embalagem 
transparente c/ 1 kg. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Kg 42
0 

13,
99 

5.875,80 

43 Frango inteiro congelado, isento de 
aditivos ou substancias estranhas que 
sejam improprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas). 
Deverá ser acondicionada em embalagem 
primaria constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de micro-organismos, em pacote, 

 Kg 40
46 

5,8
9 

23.830,94 

devidamente selada, com especificação 
de peso, validade, produto e 
marca/procedência. 

44 Carne bovina (acém sem osso), de 
primeira qualidade, isenta de aditivos ou 
substancias estranhas que sejam 
improprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primaria 
constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de micro-organismos, em caixa, 
devidamente selada, com especificação 
de peso, validade, produto e 
marca/procedência. 

 Kg 37
10 

14,
39 

53.386,90 

45 Carne bovina moída, magra, congelada, 
sem gordura e sebo, isenta de aditivos ou 
substâncias estranhas que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, 
químicas e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária 
constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de micro-organismos, em pacotes de 
500g, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, produto 
e marca/procedência. Validade a vencer 
de no mínimo 3 meses contados a partir 
da entrega. 

 Kg 44
80 

6,7
0 

30.016,00 

46 Peito de frango, congelado, não 
temperado, de primeira qualidade, isento 
de aditivos ou substâncias estranhas que 
sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais 
(físicas, químicas e organolépticas). 
Deverá ser acondicionada em embalagem 
primária constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou 
ação de micro-organismos, em pacotes, 
devidamente selada, com especificação 
de peso, validade, produto e 
marca/procedência. Validade a vencer de 
no mínimo 3 meses a partir da entrega. 

 Kg 79
10 

7,6
9 

60.827,90 

47 Salsicha feita de frango de boa qualidade, 
isenta de aditivos ou substâncias 
estranhas que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas 
e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária 
constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de micro-organismos, 
em pacotes, devidamente selada, com 
especificação de peso, validade, do 
produto e marca/procedência. Validade a 
vencer de no mínimo 3 meses. 

 Kg 23
80 

5,3
9 

12.828,20 

48 POLPA de fruta, natural, diversos 
sabores, em embalagens de 1 kg, com 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e 
capacidade, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. O produto deverá ter 
registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 

 Kg 10
50 

4,0
0 

4.200,00 

64 Catchup, embalagem com identificação do 
produto, frasco com 800g, data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Uni
d. 

70 4,9
6 

347,20 

65 Maionese, embalagem com identificação 
do produto, frasco com 200g, data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Uni
d. 

70 1,8
9 

132,30 

66 Creme de leite – Ingredientes: leite em pó 
desnatado e estabilizantes goma xantana, 
goma jataí, goma guar, carragena, fosfato 
dissódico e citrato de sódio deverá ser 
homogeneizado e não deve conter glúten. 

 Uni
d. 

14
0 

1,8
9 

264,60 
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A embalagem do produto de 200g, deve 
conter registro da data de fabricação, 
peso e validade estampada no rótulo da 
embalagem 

67 Shoyo, molho de soja, embalagem com 
identificação do produto, frasco de 150g, 
devendo conter registro da data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Uni
d. 

35 1,8
9 

66,15 

68 Mostarda, Água, glicose de milho, óleo 
vegetal, vinagre, mel, açúcar, amido 
modificado, sal, gema de ovo 
pasteurizada desidratada, especiarias, 
pimenta calabresa, pimenta-do-reino, 
conservador sorbato de potássio, 
acidulante acido láctico, espessante goma 
xantana, aromatizante , corante INS 150d, 
sequestrante EDTA cálcio dissódico e 
antioxidante BHT. NÃO CONTÉM 
GLÚTEN. Embalagem com identificação 
do produto, com frasco de 500g, deve 
conter registro de data de fabricação e 
prazo de validade. 

 Uni
d. 

70 2,8
0 

196,00 

69 Azeite, azeite de oliva extra virgem, 05%, 
embalagem com identificação do produto, 
frasco de 500ml, com registro de data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Uni
d. 

35 8,9
0 

311,50 

70 Batata palha, Batata in natura, gordura 
vegetal e sal. Embalagem com 
identificação do produto, pacote de 500g, 
com registro de data de fabricação e 
prazo de validade. 

 Uni
d. 

35 6,9
9 

244,65 

71 Café, grãos torrados e moídos, 
embalagem com descrição do produto, 
pacote de 250g, com registro de data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Uni
d. 

14
0 

3,8
0 

532,00 

72 Bebida láctea, embalagens íntegras e 
pacotes com 1 litro com data de 
fabricação e prazo de validade. 
Transporte: devem ser transportados em 
veículos fechados com sistema de 
refrigeração. Sabor Morango 

 Uni
d. 

11
20
0 

2,5
0 

28.000,00 

73 Queijo mussarela, isento de mofo ou cor 
esverdeada. Embalagem: saco plástico, 
atóxico, lacrada a vácuo, produto 
elaborado com leite de vaca, com aspecto 
de massa semi-dura, cor branco creme 
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, 
levemente salgado. Embalagem 
apresentando externamente dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote data de 
validade, quantidade do produto, e 
número do registro no Ministério da 
Agricultura. Com data de fabricação e 
prazo de validade 

 Uni
d. 

35 22,
90 

801,50 

74 Presunto misto, isento de mofo ou cor 
adulterada. Embalagem saco plástico, 
atóxico, lacrado a vácuo, com data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Kg 35 19,
90 

696,50 

76 leite em pó zero lactose, embalagem com 
descrição do produto, lata de 380g, com 
registro de data de fabricação e prazo de 
validade. 

 Kg 70 15,
30 

1.071,00 

77 extrato de soja, embalagem com 
descrição do produto, lata de 300g, com 
registro de data de fabricação e prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

14
0 

14,
83 

2.076,20 

78 Orégano, novo de 1° qualidade, em 
embalagem de 10g resistente e 
transparente. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

70 1,8
0 

126,00 

79 Açafrão, novo de 1° qualidade, em 
embalagem de 50g resistente e 
transparente. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

70 1,8
0 

126,00 

80 Ameixa em calda, ameixa inteiras em 
calda com água e açúcar, embalagem 
com descrição do produto, lata de 150g, 
com registro de data de fabricação e 
prazo de validade. 

 Uni
d. 

14
0 

4,3
0 

602,00 

81 Leite condensado, embalagem com 
descrição do produto, caixa de 395g, com 
registro de data de fabricação e prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

14
0 

3,2
9 

460,60 

82 Sustagem Kids, embalagem com 
descrição do produto, lata de 380g, com 
registro de data de fabricação e prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

14
0 

18,
50 

2.590,00 

83 Leite de coco, leite a base caco envasado, 
embalagem com descrição do produto, 
frasco de 500ml, registro de data de 
fabricação e prazo de validade. 

 Uni
d. 

70 2,1
9 

153,30 

84 Azeitona, azeitonas verdes em conserva, 
embalagem com 150g descrição do 
produto, registro de data de fabricação e 
prazo de validade. 

 Uni
d. 

70 3,8
9 

272,30 

TOTAL  487.929,96 

 VENCEDOR: PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVIÇOS EM 
GERAL EIRELI - ME 

CNPJ: 19.594.219/0001-94 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO 
MAR
CA 

U
N
I
D
. 

QUA
NT. 

P.UNI
T. 

P.TOTAL 

2 Açúcar cristal, branco, pacote 1 
kg. acondicionado em 
embalagem de polipropileno 
transparente original do 
fabricante, aspecto granuloso fino 
a médio, isento de matéria 
terrosa, livre de umidade e 
fragmentos estranhos, com 
especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante de 
acordo com a Resolução 12/78 
da CNNPA. Com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

 K
g 

4200 2,10 8.820,00 

13 Suco sabor maracujá em garrafa 
de 500 ml, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

 U
n
i
d
. 

7000 3,09 21.630,00 

14 Suco sabor uva em garrafa de 
500 ml, com identificação do 
produto, marca do fabricante, 
prazo de validade. 

 U
n
i
d
. 

7000 3,36 23.520,00 

TOTAL  53.970,00 

  

VENCEDOR: XAND´S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME 

CNPJ: 04.949.494/0001-06 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO 
MA
RC
A 

UN
ID. 

QUA
NT. 

P.
UN
IT. 

P.TOTAL 

15 Sardinha em conserva ao próprio 
suco em óleo comestível, lata com 
250 g. Com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de 
validade. 

 Uni
d. 

350 2,9
5 

1.032,50 

49 Batata inglesa fresca, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 3,0
4 

851,20 

51 Beterraba Fresca, tamanho e  Kg 70 3,4 243,60 
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coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

8 

52 Laranja pêra fresca, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Uni
d. 

1848
0 

0,4
0 

7.392,00 

53 Cebola fresca, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 3,0
0 

840,00 

54 Cenoura fresca, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 3,0
0 

840,00 

56 Maracujá fresco, tamanho e 
coloração uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 5,4
5 

1.526,00 

57 Melancia fresca, tamanho e coloração 
uniforme, devendo ser bem 
desenvolvida, firme e intacta, isenta 
de material terroso, livre de resíduos 
de fertilizantes sujidades, parasitas e 
larvas, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. 

 Kg 280 1,4
9 

417,20 

TOTAL  13.142,50 

   A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos 
itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor 
unitário e total de cada item está Disponível, no endereço 
eletrônico www.itabaiana.pb.gov.br. 

Itabaiana - PB, 26 de Abril de 2019. 

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA  

PREFEITO 

EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 
00023/2019 

OBJETO: Registro de Preços pra Contratação de Empresas para 
Fornecimento de forma parcelada de Gêneros Alimentícios para 
atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itabaiana.  
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2019.  
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019.  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Itabaiana e:  
CT Nº 00091/2019 - 15.04.19 - DE ANDRADE OLIVEIRA 
COMERCIO ME - R$ 19.308,00;  
CT Nº 00092/2019 - 15.04.19 - FRUTAS NORDESTE 
COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - R$ 
4.218,20;  
CT Nº 00093/2019 - 15.04.19 - MCM DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI - R$ 243.926,12;  

CT Nº 00094/2019 - 15.04.19 - PARAIBA COMANDO 
COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME - R$ 
26.985,00;  
CT Nº 00095/2019 - 15.04.19 - XAND´S COMERCIAL DE 
ALIMENTOS EIRELI - ME - R$ 6.571,25. 

Itabaiana 26 de Abril de 2019. 
Lúcio Flávio Araújo Costa 

Prefeito 

http://www.itabaiana.pb.gov.br/

