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4 Arroz parborizado tipo 1, longo, constituídos de grão inteiro, com teor de umidade máxima

15%,  isento  de  sujidades  e  materiais  estranhos,  embalagem  de  1  kg  em  saco  plástico

transparente e atóxicos, limpos não violados , resistentes que garantam integridade do produto

até o momento do consumo acondicionados em fardos lacrados. 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 (

seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

CAÇAROLA KG 3400 2,59 8.806,00

6 Colorífico em pó fino homogêneo obtido de frutos maduros de urucum, limpos, dessecados e

moídos  de  coloração  amarela,  com aspectos  com cor,  cheiro  e  sabor  próprio,  isento  de

materiaisestranhos  e  a  sua  espécie,  acondicionado  em  plástico  transparente  e  atóxico

hermeticamente vedado e resistente, pct com 100g.

DONA CLARA KG 180 6,10 1.098,00

10 Leite em pó integral, contendo no mínimo 26% de gorduras, embalado em latas de folhas de

flandres ou alumínio limpas, isentas de ferrugem não amassadas, resistentes, ou em pacotes

plásticos  aluminizados,  limpos  não  violados,  resistentes,  que  garantam  a  integridade  do

produto até o momento do consumo, contendo no mínimo 200g. Acondicionados em fardos

lacrados ou em caixa de papelão limpa,  íntegra e resistente.  A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação e procedência , informação nutricional, número de

lote,  data  de  validade,  quantidade  do  produto  e  número  do  registro.  O  produto  deverá

apresentar  validade  mínima  de  10  (dez)  meses  a  parit  da  data  de  entrega  na  unidade

requisitante.

PIRACANJUBA KG 200 20,30 4.060,00

13 Rapadura 100%natural pacote de aproximadamente 60 unidades com no mínimo 20grs cada

Rapadura de ótima qualidade, produzido de forma artesanal, livre de insetos,  sujidades ou

corpos estranhos, embalados individualmente em sacos plásticos transparentes, em tabletes de

20g. Apresentandogarantia de higiene, validade e consistência adequadas. Aembalagem deve

ser Plástico transparente,  lacrada e com indicação do fabricante, peso,  data de validade e

ingredientes descritos. Apresentando garantia de higiene e consistência adequada.

INNATURA KG 300 8,10 2.430,00
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019
PROCESSO LICITATÓRIO nº. 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL nº. 002/2019 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 FRANCISCO GERALDO FILHO- PASS LIMP.

Aos 09 dias do mês de outubro 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, S/N Centro Granito-PE CEP: 56.160-000 e a empresa FRANCISCO GERALDO
FILHO- PASS LIMP, empresa legalmente constituída, cadastrada no CNPJ 30.892.067/0001-49, com endereço na rua Esmerino Alvino da Silva,
Nº51, bairro jardim Novo Granito, neste ato representada por Francisco Geraldo Filho, CPF: 064.848.554-57 e no RG nº. 7555733- SDS-PE,
residente e domiciliado na ruaEsmerino Alvino da Silva, Nº 51, bairro jardim Novo Granito, 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 DEREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQ UISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – P NAE/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 , 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

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$16.394,00
(dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos ITENS: 4, 6, 10 e 13 da
seguinte forma:

§ 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.
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§ 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 31 de dezembro 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

CLÁUSULA SEXTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTR O 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 PR EÇO

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.
§ 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, 09 de outubro de 2019.

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
Fundo Municipal De Educação
Secretaria De Educação

FRANCISCO GERALDO FILHO- PASS LIMP
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