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GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
REFERÊNCIA: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2020 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, , PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2019. 
 
 

  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUBI/PE, no uso de suas atribuições 
legais da Lei de Licitações e Contratos e em atendimento ao parecer da 
Procuradoria Jurídica anexo: 

 
 

 RESOLVE: 
 

    Adjudicar e Homologar o Processo Licitatório nº 
006/2020, referente a Chamada Pública nº 001/2020, aos quais foram 
declarados vencedores do referido Processo os Senhores: FRANCISCO 
ANTONIO RIBEIRO, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 14.727,18 
(quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos); JANEILSON 
ALVES DE OLIVEIRA, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 
14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos);  EDMAR 
MARIA DE MOURA, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 14.727,18 
(quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos);  FRANCISCO 
DINIZ, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, 
setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos);  HERMILTON LEITE DE 
ANDRADE, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor global de R$ 14.727,18 
(quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos);  FRANCISCO 
ARIANDERSON APOLINÁRIO SILVA, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o valor 
global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito 
centavos);  FRANCISCO VALDILSON DAMACENA, vencedor nos itens: 04 e 05,  
com o valor global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e 
dezoito centavos);  ADESISTO GOMES DE SOUZA,  vencedor nos itens: 04 e 05,  
com o valor global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e 
dezoito centavos);  ROBERTO JOSÉ DE SANTANA,  vencedor nos itens: 04 e 05,  
com o valor global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e 
dezoito centavos); WESLEY SILVA PEREIRA,  vencedor nos itens: 04 e 05,  com o 
valor global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito 
centavos); GEOVÂNIO PEREIRA ANDRADE, vencedor nos itens: 04 e 05,  com o 
valor global de R$ 14.727,18 (quatorze mil, setecentos e vinte e sete reais e dezoito 
centavos),  Totalizando um valor global de R$ 161.998,98 (cento e sessenta e um 
mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), referente à 
aquisição de carne. 
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ANTONIO GOMES VIANA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global 
de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos); 
FRANCISCA TAIANE SANTOS FERREIRA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, 
com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos); CÍCERO ANTONIO DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, 
com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos); DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, 
com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos); MARIA DE ALENCAR MATOS, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, 
com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e oito 
centavos); FRANCISCA HELENA DA SILVA MOTA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 
06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta 
e oito centavos); MARIA IRENE MONTEIRO SOARES, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 
06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta 
e oito centavos); FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE OLIVEIRA, vencedor nos itens: 
01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); MARIA APARECIDA BRASIL, vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); JAIRO RODRIGUES DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, vencedor nos itens: 
01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); AMANDA DE ANDRADE SOUZA, vencedor nos itens: 01 
ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); FRANCISCO SILVA CUSTÓDIO, vencedor nos itens: 01 
ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); LUZINETE JOSEFA DE SOUZA, vencedor nos itens: 01 
ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); MARIA RODRIGUES SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 
e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); JOÃO BATISTA DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 
e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); EVA ELICA ALVES DE SOUZA, vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); LUCIMÁRIA FELIPE DA SILVA MARQUES, vencedor nos 
itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três 
reais e cinquenta e oito centavos); MÔNICA DA SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 
e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); VALDEMI DOS SANTOS, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 
06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e cinquenta 
e oito centavos); FRANCISCA MIRIELE LEITE AMORIM, vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); IRACI VELOZO RODRIGUES, vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS, vencedor nos itens: 01 
ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); EDNALVA SABINO DA SILVA,  vencedor nos itens: 01 ao 
03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos); DANIELY RODRIGUES ALVES,  vencedor nos itens: 01 
ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três reais e 
cinquenta e oito centavos), JAKELENE DELMONDES DE SOUZA, vencedor nos 
itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, sessenta e três 
reais e cinquenta e oito centavos),  JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA DELMONDES, 
vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 (seis mil, 
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sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), FRANCISCO APARECIDO DA 
SILVA, vencedor nos itens: 01 ao 03 e 06 ao 15, com valor global de R$ 6.063,58 
(seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos) Totalizando um valor 
global de R$ 187.970,98 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e setenta reais e 
noventa e oito centavos), referente à aquisição de verduras e frutas. 
 

Totalizando as verduras, frutas, e carnes em R$ 349.970,98 (trezentos e 
quarenta e nove mil, novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos). 
portanto sejam todos convocados. 
  

. 
                         
 

                                                         Ipubi-PE, 18 de fevereiro de 2020 
 

 

Francisco Rubensmário Chaves Siqueira 
Prefeito 


