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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 
 

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 002/2019 

PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2019 SRP 

 

Ata DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS 

EVENTUAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 

DE GRANITO, E A EMPRESA 

JOSELANIA DE SOUSA BRITO-ME. 

 

Aos 14 dias do mês de Fevereiro de2019, na FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
GRANITO- PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/ MF sob o nº 
30.709.579/ 0001-27, Av. José Saraiva Xavier – Jardim Novo Granito, Granito - PE, neste 
ato representado pela Secretária de Educação do Município, Sra. FRANCISCA ANTONIA DOS 
SANTOS, brasileiro, Portador do RG: sob o N° 44.236.29-SSP-PE e CPF: 792.946.694-9, 
residente e domiciliado na Rua Santa Luzia, sn Centro Granito-PE CEP: 56.160-000 e a 
empresa JOSELANIA DE SOUSA BRITO -ME, estabelecida na rua são Francisco, bairro 
centro, granito -PE, inscrita no CNPJ Nº. 14.548.772/0001-77, neste ato representada por 
LAUDIMIRO DUQUE DE ALENCAR NETOCPF: 543.976.001-63 e no RG nº. 625468 SSP-MS, 
residente e domiciliado na estabelecida na rua são Francisco, bairro centro, Granito-PE, cuja 
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame para os itens abaixo dispostos, 
atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 10.520/2002, com 
aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, 
conforme as disposições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
O objeto da presente Ata é o registro de preços paraFUTURAS E EVENTUAIS 
fornecimento de aquisições de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE/PNAEC, para a rede municipal de ensino, conforme 
especificações constantes na proposta de preço apresentada.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de GRANITO - PE a firmar 
contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação 
específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo 
assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS  
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Os preços registrados pactuados constam na Tabela abaixo: 
 
Como contraprestação à execução do fornecimento, objeto deste acordo, a Contratante 
pagará à Contratada o valor global estimado de R$62.542,40  (sessentae dois mil, 
quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) referente ao fornecimento do objeto, 
sendo a mesma vencedora dos ITENS: 3,4,6,9,11,12,20,26,27,28,29 e 30, da seguinte forma:  
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS MARCA UNID QTTOTAL VRL VRL TOTAL 

3 
 
 

Adoçante dietético líquido- 100% stévia. Ingredientes: àgua, edulcorantes naturais 
glicosídeos de steviol, conservantes: benzoato de sódio e sorbato de potássio, 

acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem sacarina, sem acesulfame-
k. Unidades de 80 ml. Prazo de validade mínimode 2 anos a contar a partir da data de 

entrega. 

MARATA UNID 5 3,90 19,50 

4 
Alho graúdo do tipo comum, cabeça inteira com aproximadamente no mínimo 60 g, 

fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem chocamento, danos mecânicos 
causados por pragas, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpakg 

INNATURA KG 216 24,90 5.378,40 

6 

Biscoito doce tipo maria, composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, água, sal, açúcar e demais substâncias permitidas. Acondicionada em 
pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados com no mínimo 400g e 

embalados na caixa de papelão limpa, íntegra eresistente. A embalagem deverá conter 
externamente 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 de entrega na unidade requisitante. 

ESTRELA KG 120 9,70 1.164,00 

9 
Farinha de mandioca torrada_ Grupo seca; subgrupo: fina beneficiada, classe amarela 

tipo 1. INNATURA KG 351 5,10 1.790,10 

11 Feijão de corda ou macassar, sem sujidades e constituídos de grãos inteiros. INNATURA KG 1.344 6,00 8.064,00 

12 

Iogurte com polpa de fruta (morango)emb. 180 g deve ser parcialmente desnatado 
e/ou leite parcialmente desnatado reconstituído, soro de leite e/ou soro de leite 

reconstituído, açúcar, amido, preparado de frutas, fermento lácteo, estabilizantes / 
espessantes, aroma e corante natural. O iogurte não deve ser submetido a qualquer 
tratamento térmico após a fermentação. Os microrganismos dos cultivos utilizados 

devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final, durante o seu prazo de 
validade. A fermentação deve ser realizada de forma a equilibrar o crescimento das 

bactérias, resultando em um produto de característica e textura cremosa. Sabor 
morango. 

BOM LEITE UNID 8520 1,80 15.336,00 

20 
carne bovina- tipo moída dianteira, sem osso tipo paleta, patinho ou acém, sem 

pelanca, sem gordura, congelada e ou fresca, sem sebo, com aspecto cor , cheiro e sabor 
próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. 

FORT BOI KG 1100 14,20 15.620,00 

26 
batata inglesa, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande, limpa e quantidade de duração 

de 1 semana no mínimo INNATURA KG 304 6,00 1.824,00 

27 cebola intactas com todas as partes comestíveis aproveitáveis sem réstia, tamanho 
médio, nova de 1ª qualidade, com casca sã, sem rupturas e prazo de validade semanal. INNATURA KG 426 5,40 2.300,40 

28 

goiaba de 1ª  qualidade com características bem definidas, sã, inteiras e limpas, 
devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material 

terroso e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, 
de colheita recente, livre de resíduos de fertilizantes, devendo ser transportadas de 

forma adequada apresentando grau de amadurecimento ideal para o consumo. 

INNATURA KG 420 5,00 2.100,00 

29 maçã vermelha, nova de 1ª qualidade, unidades no minimo de 64g, grau médio de 
amadurecimento, com casca sã, sem rupturas e prazo de validade semanal. INNATURA UNID 8520 0,75 6.390,00 

30 
tomate, grau médio de amadurecimento de 1ª qualidade, com casca sã sem rupturas e 

prazo de validade semanal. Intacto com todas as partes comestíveis aproveitáveis( 
aspecto, cor, sabor característicos) 

INNATURA KG 426 6,00 2.556,00 

 
§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas 
negociações com os fornecedores. 

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de 
seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as 
obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO - PE poderá liberar o 
fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. 



ESTADO DE PERNAMBUCO 

PODER EXECUTIVO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 002/2019 
Pregão Presencial SRP n.º 001/2019 

Fone: (87) 3880-1156 Fax: 38801172 
Av. José Saraiva Xavier, n° 90 – Centro 

Granito – PE CEP: 56160-000 
CNPJ:30.709.579/ 0001-27 

 

§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do 
registro – equação econômico-financeira. 

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado 
pela PREFEITURA DE GRANITO - PE para determinado item. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR  
 
a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado da convocação;  
 
b) entregar o objeto licitado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da solicitação pelo 
responsável indicado pela Secretaria de Obras, através da Ordem de Fornecimento ou Nota de 
Empenho. 
 
c) A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) 
por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer 
ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O 
prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até  48 (quarenta e oito) horas, 
contado do recebimento da solicitação de troca 
 
d) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de 
preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste; 
 
e) fornecer os equipamentos de proteção individual ao Município de Granito, conforme 
especificação e preços registrados; 
 
f) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das 
obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
 
O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será até 30 de julho contados a 
partir da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Os recursos alocados para a realização do objeto do presente acordo serão oriundos das 

seguintes dotações orçamentárias, Lei Municipal nº 387/2018, de 27/11/2018;  

12 306 1201 2907 0000 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – 339030 –MATERIAL CONSUMO 
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CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao 
Departamento Responsável pela Gestão do Contrato/Ata de Registro de Preços (Secretaria de 
Educação), que se obriga a:  
 
I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços registrados;  

II.  Notificar o fornecedor para assinatura da Ata de Registro de Preço;  

III.  Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados;  

IV.  Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 
para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;  

V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da 
licitação e na presente Ata.  

 VI.  Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão 
a Ata por outros Órgãos.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO  
 
Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a 
seguir:  
 
 I. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Granito - PE:  

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para 
fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do 
Regulamento de Licitações e Contratos.  

b) Quando o fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo 
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Granito - PE, sem justificativa aceitável.   

II.  Por iniciativa do fornecedor:  

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 
requisitos desta Ata de Registro de Preços.  

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 
correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 
presente Ata. 
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§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 
será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço 
registrado. 

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 
aceita pela Prefeitura Municipal de Granito - PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação 
das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.  

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de 
Granito- PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o 
pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual 
infringida. 

CLÁUSULA OITAVA - DOFORO  
 
O Foro da Cidade de Granito - PE será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que 
vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.  
 
E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.  
 

Granito - PE, 14 de Fevereiro de2019. 

 

 

 

_________________________________________________________ 
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação 
  
 __________________________________________________________ 

JOSELANIA DE SOUSA BRITO -ME 
CNPJ Nº. 14.548.772/0001-77 

 
 
TESTEMUNHAS: 

 
1._____________________________  
NOME: 
CPF: 

 

2._____________________________  
NOME: 
CPF: 
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TERMO DE NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE FISCAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 

SRP PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019 
 

 

 

O Prefeito Municipal de Granito Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

1.0 PROPÓSITO 

Nomear servidor para a função que se especifica de Fiscal do Contato. 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

Acompanhamento, coordenar e fiscalizar a execução e ou fornecimento referente à 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/PNAEC, PARA A REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO, EXCLUSIVAMENTE PARA MEI ME E EPP CONFORME DESCRIÇÃO, 

CARACTERÍSTICAS, ONDE SERÃO PRIORIZADOS AS EMPRESAS SEDIADAS 

NO MUNICÍPIO DE GRANITO. 

 

3.0 OBJETIVO 

Nomear MARIA EDINALVA PESSOA, Portador do RG: sob o N° 98029251711-SSP-

CE e CPF: 038.623.404-30, COORDENADORA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA 

ESCOLAR, lotada na Secretaria Municipal de Educação, deste Município de Granito – 

PE,para ser  o fiscal do Contrato, contido no Processo Licitatório Nº. 002/2019, Pregão 

Presencial SRP Nº. 001/2019. 

 

4.0 VIGÊNCIA 

A presente portaria tem vigência a partir da data supra estabelecida, finalizando com o 

termino do contrato. 

 

 

Granito-PE 14 de Fevereiro de2019 

 

 

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação 
 

 


