
 

 

Processo Licitatório nº 014/2018 
Pregão Presencial nº 010/2018 

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 E MATERIAL DE LIMPESA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE, 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, 

inscritano CNPJ Nº. 14.548.772/0001-77.Itens 3,9,10,22,24,39,41,45,58,66,68,169,170,171,172,173, 

174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 e 

197, Valor Global deR$ 83.570,20 (oitenta e três mil quinhentos e setenta reais e vinte 
centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO-ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no 
CNPJ sob o nº 20.908.378/0001-03, com endereço na av. Jose Saraiva Xavier, nº 236, bairro Centro, 

Granito - PE.Itens 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 
36,37,38,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,76,78,79,
80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
113,114,115,117,118,119,120,121,125,126,127,128,129,132,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,1

46,147,148,149,152,153,154,155,156,157,159,161,163,164 e 167, Valor Global deR$ 131.852,40 
(cento e trinta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), por ser a 
proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
FRANCISCO GERALDO FILHO - PASSILIMP-ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no 
CNPJ sob o nº 30.892.067/0001-49, com endereço na R. Prefeito Esmerindo Alvino da Silva, nº 51, 

bairro Jardim Novo Granito, Granito - PE.Itens 73.74.75.77.81.98.99.112.122.123.124.130,131,133, 

134,135,150,151,158,160,165,166 e 168, Valor Global deR$ R$ 20.724,60Vinte mil e setecentos e 
vinte e quatro reais e sessenta centavos, por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste 
órgão. 
 

GRANITO – PE, 28 de desembro de 2018. 
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- Presidente- 
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-Secretaria- 
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-Membro- 
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-Membro-   



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2018 

PREGÃO PRESENCIALNº 010/2018 
 

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, 

inscritano CNPJ Nº. 14.548.772/0001-77.Itens 3,9,10,22,24,39,41,45,58,66,68,169,170,171,172,173, 

174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 e 

197, Valor Global deR$ 83.570,20 (oitenta e três mil quinhentos e setenta reais e vinte 
centavos), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO-ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no 
CNPJ sob o nº 20.908.378/0001-03, com endereço na av. Jose Saraiva Xavier, nº 236, bairro Centro, 

Granito - PE.Itens 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 
36,37,38,40,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,76,78,79,
80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,
113,114,115,117,118,119,120,121,125,126,127,128,129,132,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,1

46,147,148,149,152,153,154,155,156,157,159,161,163,164 e 167, Valor Global deR$ 131.852,40 
(cento e trinta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), por ser a 
proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
FRANCISCO GERALDO FILHO - PASSILIMP-ME, empresa legalmente constituída, cadastrada no 
CNPJ sob o nº 30.892.067/0001-49, com endereço na R. Prefeito Esmerindo Alvino da Silva, nº 51, 

bairro Jardim Novo Granito, Granito - PE.Itens 73.74.75.77.81.98.99.112.122.123.124.130,131,133, 

134,135,150,151,158,160,165,166 e 168, Valor Global deR$ R$ 20.724,60Vinte mil e setecentos e 
vinte e quatro reais e sessenta 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.  


