
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA

REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2019

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: HOMOLOGAR este PREGÃO PRESENCIAL
PARA  REGISTRO  DE  PREÇO  nº  002/2019  PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 005/2019 ,  cujo  objeto é  o  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,
conforme informações constantes  do  ANEXO I  em  favor  da(S)
empresa(S)  adjudicada(S)  abaixo  identificada,  por  estar  de  acordo
com  a  legislação  em  vigor.JOSELANIA  DE  SOUSA BRITO ME
inscrita no CNPJ: 14.548.772/0001-77, vendedor dos itens 3, 15, 16,
18 E 20 totalizando valor global de R$ 39.265,75 (Trinta e nove mil
duzentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e  setenta  e  cinco centavos);  a
empresa FRANCISCO DAS CHAGAS BIZERRA ME, inscrita no
CNPJ:26.658.258/0001-73, vencedor dos itens 5, 7,  9, 14, 19, e 21
totalizando o valor global de R$ 14.690,80 (Quatorze mil seiscentos e
noventa  reais  e  oitenta  centavos);  a  empresa  FRANCISCO
GERALDO  DA  SILVA  -  PASS  LIMP,  inscrito  no  CNPJ
30.892.067/0001-49 vencedor dos itens 4, 6, 10 e 13, no valor global
de R$ 16.394,00 (dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais); a
empresa  MERCADINHO  ALEXANDRINO  GREGORIO  LTDA
inscrito no CNPJ Nº 17.612.880/0001-50, vencedor dos itens 1, 8 e 11
no valor global de R$ 9.187,40 (nove mil cento e oitenta e sete reais e
quarenta centavos); a empresa SEGREDO DO TRIGO LTDA inscrito
no CNPJ Nº 11.640.723/0001-71, vencedor do item 22 no valor global
de R$ 14.035,20 (quatorze mil e trinta e cinco reais e vinte centavos);
e  a  empresa  CLEONICE  P  MOREIRA  inscrito  no  CNPJ  Nº
08.227.032/0001-36, vencedor dos itens 2, 12, 17 no valor global de
R$ 12.283,00 (Doze mil duzentos e oitenta e três reais). A validade da
Ata de Registro de Preços será de até 04 meses, a partir da data de sua
convocação para assinatura. Determinar á Secretaria de Administração
(FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) as providências cabíveis
para  o  cumprimento  do  presente  termo.  Determinar  ao serviço  de
Orçamento  e  contabilidade  a  emissão  do  respectivo  empenho,
juntamente com a ordem de fornecimento.

Granito-PE, 09(Nove) dias do mês de outubro de (2019) dois mil e
dezenove.

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito
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