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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO: CHAMADA PÚBLICA Nº 0000002/2022 

 

O Prefeito Municipal de Terra Santa, no uso de suas atribuições legais, cujos poderes lhe 

são conferidos por lei, baseado na documentação contida nos autos e consoante deliberação do 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Sr. JEANDERSON FERNANDES BRANDÃO, 

desta Municipalidade, com referência ao processo abaixo indicado: 

Processo nº 00002/2022 

Modalidade: Chamada Pública 

Data da Abertura: 09 de Junho de 2022. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Resolve: 

HOMOLOGAR o presente processo licitatório para o senhor ADÍLIO DE SOUZA 

SIQUEIRA, portador do CNPJ nº 011.464.152-81, com o valor total de R$ 31.329,40 (trinta e um 

mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos); ANDRÉ CONTE DOS SANTOS, portador 

do CNPJ nº 100.306.542-20, com o valor total de R$ 19.556,50 (dezenove mil quinhentos e 

cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); CLAUDOMIRO DOS SANTOS MACHADO, 

portador do CNPJ n.º 309.433.702-30, com o valor total de R$ 18.172,70 (dezoito mil cento e 

setenta e dois reais e setenta centavos); CLEOMIR LOUREIRO MACHADO, portador do CNPJ 

n.º 008.144.692-64, com o valor total de R$ 24.480,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta 

reais); ESAILDO RAMOS FIGUEIREDO, portador do CNPJ n.º 981.987.772-53, com o valor total 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil); GEOVANI COSTA ANDRADE, portador do CNPJ n.º 

644.385.622-87, com o valor total de R$ 34.358,00 (trinta e quatro mil trezentos e cinquenta e oito 

reais); GLENDA LOUREIRO MACHADO E MACHADO, portadora do CNPJ n.º 018.197.822-29 

13.194,00 (treze mil cento e noventa e quatro reais); GLENNA LOUREIRO MACHADO 

TEIXEIRA, portadora do CNPJ n.º 018.135.492-85, com o valor total de R$ 17.470,00 (dezessete 

mil quatrocentos e setenta reais); JOANILDO GODINHO PAULAIN portador do CNPJ n.º 

651.634.272-53, com o valor total de R$ 22.018,60 (vinte e dois mil e dezoito reais e sessenta 

centavos); JUSCELINO RAMOS COSTA, portador do CNPJ n.º 436.579.152-49, com o valor total 

de R$ 36.021,70 (trinta e seis mil e vinte e um reais e setenta centavos); LIA TEXEIRA 

FIGUEIREDO, portadora do CNPJ n.º 338.750.222-20, com o valor total de R$ 35.313,40 (trinta e 

cinco mil trezentos e treze reais e quarenta centavos); MATEUS AZEVEDO ROSSY, portador do 

CNPJ n.º 035.759.902-04, com o valor total de R$ 31.035,00 (trinta e um mil e trinta e cinco reais); 

MARIA DEUZA DE SOUZA CAVALCANTE, portadora do CNPJ n.º 175.042.282-49, com o valor 

total de R$ 15.872,30 (quinze mil oitocentos e setenta e dois reais e trinta centavos); PAULO 

RICARDO BENTES DE ALMEIDA, portador do CNPJ n.º 003.825.592-82, com o valor total de R$ 

20.100,00 (vinte mil e cem reais); RAIMUNDO BATISTA DOS REIS, portador do CNPJ n.º 

387.351.642-04, com o valor total de R$ 24.191,00 (vinte e quatro mil cento e noventa e um reais);  
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VANDERLEI MAGALHÃES DOS SANTOS, portador do CNPJ n.º 003.418.212-84, com o valor 

total de R$ 29.918,00 (vinte e nove mil novecentos e dezoito reais) e VICENTE GUERREIRO 

DOS ANJOS, portador do CNPJ n.º 684.729.272-53, com o valor total de R$ 18.915,00 (dezoito 

mil novecentos e quinze), pois seus preços apresentados estão dentro dos valores de mercado. 

EMPENHE-SE E NOTIFIQUE-SE 

À Divisão de Licitações e Contratos para a publicação e lavratura do competente CONTRATO, na 

forma do Edital. 

 

 

Terra Santa – PA, 15 de Junho de 2022 
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Prefeito Municipal 
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