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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018 
 

 
O Município de Granito, neste ato representado por seu Prefeito, João Bosco Lacerda de 
Alencar, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa MERCADINHO 
ALEXANDRINO GREGÓRIO LTDA, empresa legalmente constituída, cadastrada no CNPJ 
sob o nº 17.612.880/0001-50, com endereço na Praça da Matriz, nº 12, bairro centro, 
Granito-PE pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada FORNECEDORA, 
nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/2002 
e Decreto federal nº 7.892/13 que institui a modalidade pregão e regulamentou o registro de 
preço e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2018, firmam a presente Ata de 
Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações 
posteriores e as condições seguintes: 
 
 
CLAUSULA I – DO OBJETO  

1.1. Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para 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. 

ITEM MATERIAL MARCA DESCRIÇÃO UND QT TOTAL 
 PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO 
TOTAL  

4 Bicoito doce ESTRELA 

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. 

KG 80 8,40 672,00 

7 óleo soja CONCÓRDIA 

óleo de soja refinado- frasco de 900 ml. A lata 
deverá estar íntegra , as características 
sensoriais, compreendem: aspectos límpido e 
isento de impurezas, cor e odor característicos. 

UNID 408 4,72 1.925,76 

10 carne bovina FRIBOI 

carne bovina tio coxão mole congelada- 
embalagem plástica transparente contendo. De 
ve obedecer as instruções normativas nº 83 de 
21 de novembro de 2003 do Ministério da 
agricultura, pecuária e abastecimento. Registro 

KG 1.096 22,80 24.988,80 
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do SIF e rotulagem de acordo com a vigente. 

25 
Peito de 
Frango 

FRIATO 

peito de frango sem tempero congelado, 
embalagem de 1 kg sem acumulo de líquidos em 
seu interior, com identificação do produto, 
rótulo contendo a data de abate, peso, 
fabricante, validade, temperatura de estocagem 
e registro do produto no SIM, SIF ou CISPOA. 

KG 160 10,00 1.600,00 

30 
farinha de 
milho 

BONOMILHO 

flocos de milho pré cozido, amarelo, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio com 
ausencia de umidade, fermentaçao, ranço, isento 
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 
500g em saco plástico transparente ou papel e 
atóxico, limpos não violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem com 500g deverá 
conetr externamente os dados de informação e 
procedência, informação nutricional, número do 
lote, data de validade, quantidade do produto. O 
produto deverá aresentar validade mínima de 
05 meses a partir da data de entrega. 

KG 480 2,99 1.435,20 

 

VALOR GLOBAL R$R$ 30.621,76 (Trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta 
e seis centavos). 

 
CLAUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 04 (quatro) meses, contados a 
partir da data de assinatura.  
 
2.2. Nos termos do art. 15, § 4º da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta 
Ata de Registro de Preços, o Município de Granito não será obrigado a aquisição, 
exclusivamente por seu intermédio, os materiais referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para 
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, sem que caiba recurso 
ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.  
 
2.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 
013/2018, que precedeu a integra do presente instrumento de compromisso, 
independentemente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.  
 
CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO  

3.1 Os pagamentos por cada entrega efetivamente realizada, aprovada e devidamente 
atestada pelo Setor competente deverão ser efetuados até o sexagésimo dia após o 
encerramento do mês em que houver o fornecimento. O recibo comprovante da entrega 
deverá ser encaminhado à Secretaria de origem, que providenciará solicitação de empenho ao 
setor competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o 
pagamento.O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente em nome da 
empresa fornecedora, na instituição bancária apontada pela mesma. Além da nota fiscal e/ou 
fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar e manter 
atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos: 

3.1.1. Prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de 
Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período 
de validade; 
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3.1.2. Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de 
Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; 
 
3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade. 

 
3.2 Nenhum pagamento será efetuado à licitante que vier a ser contratada que esteja em 
débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade. 
 
CLAUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO  

4.1 O objeto deste Pregão deverá ser entregue na sede do Município de Granito (PE), na sala 
do Setor competente, no prazo máximo de no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o 
recebimento, por parte do contratado, de cada competente ordem de fornecimento expedida 
pela própria Prefeitura. 
a) A empresa que se sagrada vencedora do certame deverá apresentar ao município, antes da 
entrega dos produtos, declaração do plano de logística (localização, transporte, pessoal), 
como irá cumprir com os prazos de entrega conforme item 2.1, devidamente assinada e 
reconhecida em cartório, sob pena de aplicação das penas prevista no item 14 do edital. 
 
4.2 Cada requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Administração, terá o seu teor 
repassado para a empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile 
(fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 012h às 112h. 
 
4.3 O objeto de que trata o presente Edital será recebido: 
 
a) provisoriamente, pelo responsável pelo Setor competente do Município, sendo lavrado 
Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, na forma do disposto na 
alínea “a” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável pelo Setor 
competente do Município, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado/executado 
foi cumprido de acordo com o solicitado, em perfeitas condições, oportunidade em que deverá 
ser lavrado Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual 
teor, na forma do disposto na alínea “b” do inciso II do artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4.4 Após a entrega do bem será emitida nota fiscais separadas para cada objeto licitado, 
conforme a secretaria especifica e programas distintos. 
 
4.5 Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada. 
 
4.6 O objeto deverá ser entregue em perfeito estado e com plenas condições de 
uso/consumo. O Município se reserva o direito de devolver o objeto que não atender ao que 
ficou estabelecido no Edital ou no Contrato, e/ou que não esteja adequado para o 
uso/consumo. 
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4.7 Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a Contratada entregará 
justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante 
do objeto. 
 
4.7.1 A justificativa será analisada pelo Contratante, que tomará as providências necessárias 
para adequação do fornecimento. 
 
4.8 A Proponente vencedora obriga-se a fornecer o objeto deste Pregão em conformidade 
com as especificações descritas na sua Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição do mesmo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não esteja em 
conformidade com as referidas especificações, ficando o Contratante com o direito de rejeitar 
o objeto nessas condições. 
 
4.9 Todas as despesas relativas à entrega do objeto, tais como frete e/ou transporte, correrão 
às custas exclusivamente do licitante vencedor. 
 
 
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES 
5.1. Do Município: 
 
5.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, conforme ajuste 
representado pela Nota de Empenho; 
5.1.2. Aplicar à Detentora da Ata penalidades ou sanções, quando for o caso; 
5.1.3. Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária 
à perfeita execução do empenho; 
5.1.4. Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo avençado, após a entrega da Nota 
Fiscal no setor competente;  
5.1.5. Notificar, por escrito, à Detentora da Ata da aplicação de qualquer sanção. 
5.1.6. Nomear um representante para acompanhamento e fiscalização deste contrato, nos 
termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, o Srª. Francisca Antonia dos Santos, SECRETARIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
 
5.2. Da Detentora da Ata: 
5.2.1. Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste 
contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo 
empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de 
responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 
 
5.2.2. A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da 
presente ata, com perfeição e acuidade. 
 
5.2.3. Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação 
(quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma 
a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, 
quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 
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5.2.4.  A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados 
ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão 
involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o 
ressarcimento. 
 
5.2.5. Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados 
pelo Município, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 
 
5.2.6. No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e 
seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o 
produto. 
 
 
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (Conforme Edital) 
 
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES 

7.1 Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta Licitação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e 
comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, serão 
aplicadas às seguintes cominações, cumulativamente ou não: 
 
I - advertência; 
 
II - multa, nos seguintes termos: 
a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 
global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues; 
b) pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 
prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do(s) bem(ns); 
c) pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar 
do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2% (dois por cento) do valor do bem, por 
dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituídos/corrigidos; 
d) pela recusa da Contratada em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como 
recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% 
(dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado; 
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor 
contratado, para cada evento; 
 
III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir o Contratante, pelos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
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7.2 Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 
alterações. 
 
7.3 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu 
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos 
cabíveis. 
 
7.4 Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias 
alusivas às multas ou efetuar sua cobrança por qualquer forma prevista em lei. 
 
 
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
8.1. Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente 
Ata, e, em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995, ao art. 3º §1º, da 
Medida Provisória 1488-16, de 2.10.1996 e demais legislações pertinentes, é vedado 
qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital de 
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 013/2018, o qual integra a presente Ata de 
Registro de Preços, observadas as disposições constantes do disposto na Lei nº 
10.192/2001, em seus arts. 2º e 3º, e na Lei nº 8.666/93, em seu art. 40, inciso XI. 
 
8.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de 
reajustes em face da superveniência, praticados no mercado, com a finalidade de manter o 
equilíbrio econômico financeiro da avença, desde que devidamente justificado e aceita pela 
administração. 
 
 
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela 
administração, quando: 
9.1.1.a detentora não cumprir as obrigações constantes desta ata; 
9.1.2.a detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a 
administração não aceitar sua justificativa; 
9.1.3.a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 
preços, a critério da Administração; observada a legislação em vigor; 
9.1.4.em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das 
disposições legais; 
9.1.5.os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos; 
9.1.6.por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Administração; 
9.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de registro de Preços.  No caso de ser ignorado, 
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incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o 
preço e registrado a partir da última publicação. 
 
9.3.  Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada 
de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, 
quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII 
a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 
 
9.3.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das 
penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação ocorrerá à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Município de Granito, por programa, projeto, fonte de 
recursos e elemento de despesa para este exercício e o exercício seguinte.  
 

 
Oriundo do dotação Orçamentária: 

12 361 5004 2059 0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  

Recursos provenientes do FNDE/ PNAEC, PNAEP, PNAEF E PNAEJA, PROPRIOS 
 

 
 
CLÁUSULA XI – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 
 
11.1. A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, 
em cada caso, pelo Ordenador da Despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao 
Setor de Compras os quantitativos das aquisições. 
11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 
 
CLÁUSULA XII – DO RECEBIMENTO: 
12.1. Para o recebimento do objeto desta licitação, o Município designará no mínimo 03 (três) 
servidores, nomeados através de Portaria, que farão o recebimento nos termos do artigo 73, 
II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93, da seguinte forma: 
 
a) provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidadecom o solicitado na licitação; 
b) definitivamente, com a emissão do respectivo Termo de Recebimento, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias consecutivos contados após o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA XIII – DAS COMUNICAÇÕES 
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13.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da 
presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1. Integram esta Ata, o Edital do Presencial Para Registro de Preços nº 013/2018 e a 
proposta da empresaMERCADINHO ALEXANDRINO GREGÓRIO LTDA, CNPJ sob o nº 
17.612.880/0001-50classificada em 1º lugar no certame supra numerado. 
 
14.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, pelo Decreto 
federal nº 7.892/13 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.     
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA XV – DO FORO 
15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Bodocó, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata. 
 E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
Granito-PE, 21 de agosto de 2018. 
 
 
 

 
___________________________________ 

MERCADINHO ALEXANDRINO 
GREGÓRIO LTDA 

CNPJ sob o nº 17.612.880/0001-50 
Fornecedora 

MARIA VERONICA DE SOUZA OLIVEIRA 
CPF: 688.176.904-06 

 
 
 

_______________________________ 
MUNICÍPIO DE GRANITO 

Contratante 
João Bosco Lacerda de Alencar  

Prefeito 

 
 
 

Testemunhas: 
 
__________________________________ 
 
 
__________________________________ 
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TERMO DE NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE FISCAL 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0028/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 

ATA REGISTRO DE PREÇO 
 

 

 

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, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,  

 

3.0 OBJETIVO 

Nomear FRANCISCA ATONIA DOS SANTOS,– SECRETARIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, Município de Granito – PE,  para ser  o fiscal do Contrato, contido no 

Processo Licitatório Nº. 0028/2018, Pregão Presencial SRP Nº. 013/2018. 

 

4.0 VIGÊNCIA 

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

termino do contrato. 

 

Granito-PE 21 de agosto de 2018 

 

 

 

 

________________________________ 

João Bosco Lacerda de Alencar 

Prefeito 

 



 
 

Email: cpl.granito@gmail.com 
Processo Licitatório n.º 028/2018 
Pregão Presencial SRP n.º 013/2018 

 

ANEXO DOS PEDIDOS A SEREM REALIZADOS: 
 
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGÓRIO LTDA,  
CNPJ sob o nº 17.612.880/0001-50,  
Endereço na Praça da Matriz, nº 12, bairro centro, Granito-PE 
 
Data previstas de aquisições: setembro, outubro, novembro e dezembro 

 

       
setembro outubro novembro dezembro 

ITEM MATERIAL MARCA UND QT TOTAL 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL quant p. total quant p. total quant p. total quant p. total 

4 Bicoito doce ESTRELA KG 80 8,4 672,00 20 
       
168,00  20 

       
168,00  20 

       
168,00  20 

       
168,00  

7 óleo soja CONCÓRDIA UNID 408 4,72 1925,76 102 
       
481,44  102 

       
481,44  102 

       
481,44  102 

       
481,44  

10 carne bovina FRIBOI KG 1096 22,8 24.988,80 274   6.247,20  274   6.247,20  274   6.247,20  274   6.247,20  

25 Peito de Frango FRIATO KG 160 10 1.600,00 40 
      
400,00  40 

      
400,00  40 

      
400,00  40 

      
400,00  

30 farinha de milho BONOMILHO KG 480 2,99 1435,2 120 
      
358,80  120 

      
358,80  120 

      
358,80  120 

      
358,80  

 


