
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2022

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos
procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:
Aquisição de Cestas Básicas para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Assistência Social do município de Riachão/PB.

Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente,
utilizando-se do seguinte meio de divulgação:
INFORME MUNICIPAL - 11/03/2022;
Site Oficial do Município - http://www.riachao.pb.gov.br - 11/03/2022;
Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 11/03/2022;

^ PORTAL DO GESTOR - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB (Envio do Edital) - 14/03/2022.

Licitante cadastrado neste processo:
TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 30.911.924/0001-00.

Às 14:00 horas do dia 24/03/2022, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, desiJgnada
pela Portaria n° 0002/2022-GP de 03/01/2022, composta pelos servidores:
MARYSÁVIO DA SILVA LIMA - Pregoeiro;
RENÉ DA COSTA JEREZ - Membro da equipe de apoio;
I^INDALVA CAVALCANTE DA SILVA — Membro da equipe de apoio.

Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o\pr^I!loeiro
abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados.

Licitante qualificado a participar desta reunião:
TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Representante: ROMÁRIO ANDRADE DA SILVA,
Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua Sargento Pedro Gomes
de Lira, 263 - Ernesto Geisel - João Pessoa - PB, CPF n° 077.528.394-00, Carteira de
Identidade n° 3.275.905 SSP/PB.

foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de
Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou
a informar:

O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências
do instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro^ de preços apresentados, a divulgação da classificação da
proposta e a convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no
instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. ~ '

Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamei
registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais,

Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope confcdndo
a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo
devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar

O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado.

Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o
processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão,
produziu-se o seguinte resultado:



Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação:
TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Valor: R$ 315.000,00.

Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado
do certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de
Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição.

Houve negociação do Pregoeiro com os licitantes, com vista à obtenção da melhor oferta.

Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita.

Considerações do Pregoeiro:

O Pregoeiro agradeceu a presença do licitante dos membros da equipe de apoio e do
assessor técnico e passou os seguintes informes:

a) O Certame teve ampla divulgação nos meios oficiais de comunicação;
b) Foi dada a tolerância de quinze minutos em conformidade com o instrumento

convocatório;

c) Não ocorreu nenhum fato que descibonasse a realização do certêune;
d) Que o processo será logo adjudicado e encaminhado para Homologação por parte da

autoridade superior e tão logo isso ocorra fica desde já o licitante convocado
para assinatura do respectivo contrato;

e) Por fim mais uma vez agradeceu a presença de todos.

^  Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
coixforrae, vai devidamente assinada. Riachão/PB, 24 de março de 2022.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2022

Histórico da Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar
nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:
Aquisição de Cestas Básicas para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Assistência Social do município de Riachão/PB.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as
observações apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório,
antes da etapa competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:

- TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

Item: 1; Valor: R$ 349.320,00.

2.0 - DA FASE DE LANCES VERBAIS

|CPF/CNPJ~ jParticipantes |Valor
- CESTA BÁSICA C^IPOSTA DE: AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG, branco, acondicionado em airbalagen

de polipropileno transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estanpado na embalagem, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, classe longo fino, tipo 1
Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e pesoliguido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO CARIOQOINHA 02 (DOIS) KG, Tipo
1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secundariamente em fardos de 30kg, que
atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTDRIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE, embalagem
de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém Glúten
MAÇARÃO 01(UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo SOOg. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
OLEO DE SOJA REFINADO 01 (UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e^ data de vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. CAFE EM PÓ 02(DOIS) PACOTES, torrado e moldo, pacote c/250g. BISCOITO CREAH
CRACKER 01(UM) , embalagem de 400 gramas, composição carboidratos, proteína, gorduras, fibra
alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO CC»1ÉSTÍVEL 2 (DUAS) LATAS,
composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco) , óleo de soja e sal. O produto deve
estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré—cozida, eiribalagem primária: lata retangular

12Sg, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com sistema
abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,

dsta de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação) . O produto
recebido deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados
em uma única embalagem, para compor a Cesta Básica.

30.911.924/0001-00

30.911.924/0001-00

TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

3.0 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP
- Não há registro.

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
4.1 - Valor:

TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTD.A.
Item 1: 105,00.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

116,44

110,00



5.0 - DO RESULTADO FINAL

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas
durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta
sessão, produziu-se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:
- TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 30.911.924/0001-00.
Item: 1.

Valor: R$ 315.000,00.

MARYSÁVIO DA SILVA LIMA OSTA>^REZ

LINDALVA CAVALCANTE DA SILVA UBIRAmN^TISTAJDA SILVA
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TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTD.



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2022

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS

Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase
de lances verbais.

Parti cipantes VI. Unit. |Cla33.| Porc. [Obs
1 - CESTA BÁSICA COMPOSTA DE; AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG, branco, acondicionado era enibalagen
de polipropileno transparente original do fabricante com 1 leg, aspecto granuloso fino a médio,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem, de acordo
com a Resolução 12/78 da CMNPA. ARROZ PARBOLIZAOO 02 (DOIS) KG, classe longo fino, tipo 1
Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CMNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA 02 (DOIS) KG, Tipo
1 embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secundariamente em fardos de 30kg, que
atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE, embalagem
de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém Glúten
MACARRAO 01 (UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo SOOg. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA
ÓLEO DE SOJA REFINADO 01 (UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. CAFÉ EM PÓ 02(DOIS) PACOTES, torrado e moldo, pacote c/250g. BISCOITO CREAM
CRACKER 01(UM), embalagem de 400 gramas, composição carboidratos, proteína, gorduras, fibra
alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO COMESTÍVEL 2 (DUAS) LATAS,
composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco) , óleo de soja e sal. O produto deve
estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata retangular

125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com sistema
fácil. Ha embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação) . O produto

deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados
em uma única embalagem, para compor a Cesta Básica.
TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 116,44| 1 I 0,00%rLV

LV - CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAIS

Riachão - PB, 24 de março de 2022.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS
MAPA DE APURAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2022

Parti cipantes ünid. iQuant. | VI. Dnit. | VI. Total iClas8.|(^
1 - CESTA BÁSICA COMPOSTA DE: AÇÚCAR CRISTAL 02 (DOIS) KG, branco, acondicionado em embalagen
de polipropileno transparente original do fabricante com 1 kg, aspecto granuloso fino a médio,
isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, com especificação dos
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estancado na embalagem, de acordo
com a Resolução 12/78 da CNNPA. ARROZ PARBOLIZADO 02 (DOIS) KG, classe longo fino, tipo 1.
Embalagem contendo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso liquido, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA 02 (DOIS) KG, Tipc

embalado individualmente em embalagens de 1 kg, e secundariamente em fardos de 30kg, que
atenda a legislação vigente recomendada. PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, 01 (UM) PACOTE, embalageir
de 400 gramas, conteúdo carboidratos, proteínas, fibra alimentar. Sabor Carne. Não Contém Glúten.
MACARRAO 01(UM) KG, tipo espaguete, sem colesterol, contendo 500g. Embalagem com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, e de
acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA.
ÓLEO DE SOJA REFINADO 01 (UM), original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes,
informações do fabricante e data de vencimento estampada na embalagem, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA. CAFÉ EM PÓ 02(DOIS) PACOTES, torrado e moldo, pacote c/250g. BISCOITO CREAM
CRACKER 01(UM) , embalagem de 400 gramas, conçosição carboidratos, proteína, gorduras, fibra
alimentar, cálcio, ferro e sódio. SARDINHA EM CONSERVA COM ÓLEO COMESTÍVEL 2 (DUAS) LATAS,
composição: sardinha, água de constituição (ao próprio suco) , óleo de soja e sal. O produto deve
estar livre de nadadeiras, cauda e cabeça, pré-cozida. embalagem primária: lata retangular
metálica 125g, de duas peças sendo litografada nas cores características da embalagem com sistema
abre fácil. Na embalagem do produto deverá conter os dados do fornecedor, tabela nutricional,
lote, data de fabricação, data de validade (48 meses após a data de fabricação) . O produto
recebido deverá ter no mínimo 12 meses para o vencimento. Os itens acima devem ser acondicionados
em uma única embalagem, para compor a Cesta Básica.

TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Cesta

Básica
3000 105,00 315.000,00 1 NG

NG - NEGOCIADO

Riachâo - PB, 24 de março de 2022.

RESULTADO FINAL:

- TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 30.911.924/0001-00.
Item: 1.
Valor: R$ 315.000,00.
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