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MATINA 

  

 

SEGUNDA-FEIRA • 05 DE MARÇO DE 2018  

ANO XI | N º 852 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018-CP 

 

 

  A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da Bahia, 

após examinar as propostas apresentada referente à Chamada Pública nº 01/2018-CP, e, tendo em vistas 

os preços e demais condições oferecidas, obedecidas às exigências legais e regulares, decide adjudicar a 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para 

alimentação escolar no Município de Matina - Ba, às pessoas físicas: Sebastião Pereira Bezerra, inscrito 

no CPF sob o nº 075.758.585-04, com o valor total de R$ 19.940,00 (dezenove mil e novecentos e quarenta 

reais), Celismar Calado de Jesus, inscrito no CPF sob o nº 007.917.755-77, com o valor total de R$ 

19.296,00 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais), Leidimaura de Jesus Chagas Nogueira, 

inscrito no CPF sob o nº 027.858.245-12, com o valor total de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 

Antonio Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 993.131.115-00, com o valor total de R$  3.192,00 (três mil 

cento e noventa e dois reais), Vanderlei Flores de Souza, inscrito no CPF sob o nº 689.707.495-00, com o 

valor total de R$  40,00 (quarenta reais), Sizaltina Angelica de Jesus Chagas, inscrito no CPF sob o nº 

889.609.195-00, com o valor total de R$  450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), Edilso Fernandes 

Batista, inscrito no CPF sob o nº 288.181.958-32, com o valor total de R$ 19.005,00 (dezenove mil e cinco 

reais), Antonio Cardoso Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 891.224.375-68, com o valor total de 

R$12.200,00 (doze mil e duzentos reais), Edilúcio Fernandes Batista, inscrito no CPF sob o nº 

297.109.128-79, com o valor total de R$ 18.304,00 (dezoito mil trezentos e quatro reais), Manoel Valdevino 

da Silva, inscrito no CPF sob o nº 941.347.825-20, com o valor total de R$ 13.175,00 (treze mil cento e 

setenta e cinco reais). 

  Que o processo seja levado a Senhor Prefeito Municipal para homologação. 

 

MATINA/BA, 26 de fevereiro de 2018.  

 

 

 

_____________________ 

Arleck Magalhães Flores  

Presidente da CPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 3894-C2C7-FB56-0523.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018-CP 

 

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Matina, Estado da 

Bahia, tomada diante a Chamada Pública nº 01/2018-CP, fica homologada a adjudicação feita à pessoa 

física: Sebastião Pereira Bezerra, inscrito no CPF sob o nº 075.758.585-04, com o valor total de R$ 

19.940,00 (dezenove mil e novecentos e quarenta reais), Celismar Calado de Jesus, inscrito no CPF sob o 

nº 007.917.755-77, com o valor total de R$ 19.296,00 (dezenove mil duzentos e noventa e seis reais), 

Leidimaura de Jesus Chagas Nogueira, inscrito no CPF sob o nº 027.858.245-12, com o valor total de R$ 

2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), Antonio Fonseca, inscrito no CPF sob o nº 993.131.115-00, com o 

valor total de R$  3.192,00 (três mil cento e noventa e dois reais), Vanderlei Flores de Souza, inscrito no 

CPF sob o nº 689.707.495-00, com o valor total de R$  40,00 (quarenta reais), Sizaltina Angelica de Jesus 

Chagas, inscrito no CPF sob o nº 889.609.195-00, com o valor total de R$  450,00 (quatrocentos e 

cinqüenta reais), Edilso Fernandes Batista, inscrito no CPF sob o nº 288.181.958-32, com o valor total de 

R$ 19.005,00 (dezenove mil e cinco reais), Antonio Cardoso Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 

891.224.375-68, com o valor total de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), Edilúcio Fernandes 

Batista, inscrito no CPF sob o nº 297.109.128-79, com o valor total de R$ 18.304,00 (dezoito mil trezentos e 

quatro reais), Manoel Valdevino da Silva, inscrito no CPF sob o nº 941.347.825-20, com o valor total de R$ 

13.175,00 (treze mil cento e setenta e cinco reais), cujo objetivo é a aquisição de gêneros alimentícios da 

Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Matina – 

Ba.  

Autorizo, portanto, a aquisição dos produtos de que trata a presente Chamada Pública. 

 

Matina - BA, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

_____________________________ 

JUSCELIO ALVES FONSECA 

Prefeito do Município de Matina - BA 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.
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