
 

 

Processo Licitatório nº 032/2018 
Chamada Pública nº 004/2018 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 
A comissão Permanente de Licitação e o prefeito do Município de Granito, estado de Pernambuco , 

tendo sido obedecido os prazos e princípios constantes da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, conforme 
preços relacionados em ata, ADJUDICA ao concorrente abaixo o item descrito do processo em epigrafe, tipo 
MENOR PREÇO por empreitada, que teve por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §2º 
DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE N.º 23/2013 E 04/2015. 

 
Adjudicatário(s): 
 

MARIA GILCIANA MOREIRA GALVÃO ROCHA, fornecedor individual, residente e domiciliado no 

sítio Araruna, Granito - PE,inscrita no CPF sob n.º 088.178.274-28. Valor Global de R$  4.160,00 
(Quatro mil Cento e Sessenta reais), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
JOSE ADEILSON GALVÃO ALVES, fornecedor individual, residente e domiciliado no sítio Araruna, 

Granito - PE, inscrita no CPF sob n.º 092.638.604-24. Valor Global de R$ 4.853,33 (Quatro mil 
Oitocentos e Cinquenta e Três reais e Trinta e Três centavos), por ser a proposta mais vantajosa 
para a administração deste órgão. 
 
MARIA AZEILDES GALVÃO ALVES, fornecedor individual, residente e domiciliado no sítio Araruna, 

Granito - PE, inscrita no CPF sob n.º 089.775.794-73. Valor Global de R$ 3.328,00 (três mil e 
trezentos e Vinte e Oito reais), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
 
GRANITO – PE, 08 de outubro  de 2018. 
 
 

FRANCISCO DUARTE GABRIEL 
- Presidente- 

 
 
 

JOSE NEGEDILE DE ALENCAR JUNIOR 
-Membro- 

 
 

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMÃO 
-Membro- 

 
 

LUCIANA BARBOSA DA SILVA 
-Membro-  



 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2018 

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2018 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

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: 

Art. 1º - HOMOLOGAR este processo em favor da empresa  adjudicada abaixo identificada, 
por estar de acordo com a legislação em vigor. 

 
Art. 2º - Adjudicatário: 
 
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVÃO ROCHA, fornecedor individual, residente e domiciliado no 

sítio Araruna, Granito - PE,inscrita no CPF sob n.º 088.178.274-28. Valor Global de R$  4.160,00 
(Quatro mil Cento e Sessenta reais), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 
 
JOSE ADEILSON GALVÃO ALVES, fornecedor individual, residente e domiciliado no sítio Araruna, 

Granito - PE, inscrita no CPF sob n.º 092.638.604-24. Valor Global de R$ 4.853,33 (Quatro mil 
Oitocentos e Cinquenta e Três reais e Trinta e Três centavos), por ser a proposta mais vantajosa 
para a administração deste órgão. 
 
MARIA AZEILDES GALVÃO ALVES, fornecedor individual, residente e domiciliado no sítio Araruna, 

Granito - PE, inscrita no CPF sob n.º 089.775.794-73. Valor Global de R$ 3.328,00 (três mil e 
trezentos e Vinte e Oito reais), por ser a proposta mais vantajosa para a administração deste órgão. 

 
Art. 3º - Tendo sido a licitação realizada nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993, e 

alterações posteriores, determino que seja feito o empenho da despesa e contrato de prestação de 
serviços, tudo conforme consta nas propostas dos licitantes supracitado. 

Art. 4º - Determinar á Secretaria de Administração as providências cabíveis para o 
cumprimento do presente termo. 

Art. 5º - Determinar ao serviço de Orçamento e contabilidade a emissão do respectivo 
empenho, juntamente com boletins de medição e ordem de pagamento.  
 
GRANITO – PE, 08 de outubro  de 2018. 
 
 

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR 
Prefeito 


