
 

 

Processo Licitatório nº 028/2018 
Pregão Presencial nº 013/2018 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 
A comissão Permanente de Licitação e o prefeito do Município de Granito, estado de Pernambuco , 

tendo sido obedecido os prazos e princípios constantes da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme 
preços relacionados em ata, ADJUDICA ao concorrente abaixo o item descrito do processo em epigrafe, tipo 
MENOR PREÇO por empreitada, que teve por objeto 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. 

 
Adjudicatário(s): 
 

JOSELANIA DE SOUSA BRITO -ME, estabelecida na rua são Francisco, bairro centro, granito -PE, 

inscrita no CNPJ Nº. 14.548.772/0001-77. Itens 1,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28 e 29, Valor 
Global de R$ 44.831,25 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
FRANCISCO DAS CHAGAS BIZERRA -ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no CNPJ 

sob o nº 26.658.258/0001-73, com endereço na Av. José Saraiva Xavier. Itens 2,3,5,6,8,9,11,12,15 e 

24, Valor Global de R$ 31.491,44 (Trinta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e 
quarenta e quatro centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO, estabelecida na rua Praça da Matriz, nº 12, bairro 

centro, Granito-PE, inscrita no CNPJ Nº. 17.612.880/0001-50. Itens 4,7,10,25 e 30, Valor Global de R$ 
30.621,76 (Trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), por ser a proposta 
mais vantajosa para a administração deste órgão. 
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FRANCISCO DUARTE GABRIEL 

- Presidente- 
 
 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA  
-Secretaria- 

 
 

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR 
-Membro- 

 
 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 
-Membro-   



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO-PE, 
no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o Art. 38 da Lei Federal nº 8666/93, 
 

    RESOLVE: 

Art. 1º -  HOMOLOGAR  este processo em favor da empresa  adjudicada abaixo identificada, 
por estar de acordo com a legislação em vigor. 

 
Art. 2º - Adjudicatário:  
 

 
JOSELANIA DE SOUSA BRITO -ME, estabelecida na rua são Francisco, bairro centro, granito -PE, 

inscrita no CNPJ Nº. 14.548.772/0001-77. Itens 1,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,26,27,28 e 29, Valor 
Global de R$ 44.831,25 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e cinco 
centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
FRANCISCO DAS CHAGAS BIZERRA -ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no CNPJ 

sob o nº 26.658.258/0001-73, com endereço na Av. José Saraiva Xavier. Itens 2,3,5,6,8,9,11,12,15 e 

24, Valor Global de R$ 31.491,44 (Trinta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais e 
quarenta e quatro centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO, estabelecida na rua Praça da Matriz, nº 12, bairro 

centro, Granito-PE, inscrita no CNPJ Nº. 17.612.880/0001-50. Itens 4,7,10,25 e 30, Valor Global de R$ 
30.621,76 (Trinta mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), por ser a proposta 
mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
 
Art. 3º - Tendo sido a licitação realizada nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, e 

alterações posteriores, determino que seja feito o empenho da despesa e ata de registro de preço de 
prestação de serviços, tudo conforme consta nas propostas dos licitantes supracitado. 

Art. 4º - Determinar á Secretaria de Administração as providências cabíveis para o 
cumprimento do presente termo. 

Art. 5º - Determinar ao serviço de Orçamento e contabilidade a emissão do respectivo 
empenho, juntamente com boletins de medição e ordem de pagamento.  
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JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Prefeito 


