
 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMADA PÚBLICA 

 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO   

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

Presidente da Comissão Processante de julgamento da Chamada Pública no uso de suas 

atribuições legais, considerando o disposto no art.14 Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE/CD 

nº001/2022 para aquisição de gênero alimentícios  da Agricultura familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural, destinado ao atendimento do programa Nacional de Alimentação Escolar – PNLD,  

para atender  as escolas estaduais jurisdicionadas no âmbito  da 11ª Gerencia Regional de 

Ensino, conforme  condições  e especificações  estabelecidas  no edital, com habilitação, os 

termos da legislação. 

 
RESOLVE: 

Classificar como inabilitado: Os agricultores (as): Nair Cordeiro Florentino e Damião Lima de 

Carvalho, por não comparecer e apresentar as amostras. 

HOMOLOGAR os agricultores (as)   

 
FORNECEDOR INDIVIDUAL: 

 01- Maria Clarice Santos Silvino – Homologar para os seguintes itens: alface; 

banana pacovan; batata doce; beterraba; cebola; cenoura; coentro; couve folha; 

macaxeira; maracujá; melancia;manga; pimentão; tomate; acerola;coentro; 

laranja. 

 02 Maria Eunice rodrigues da silva homologar para os seguintes itens: alface; 

banana pacovan; batata doce; beterraba; cebola branca; cenoura; coentro; 

couve folha; laranja pera; macaxeira; mamão; manga; maracujá; melancia; 

pimentão; tomate; acerola. 

 03- SEVERINA SERAFIM DE SANTANA SILVA - Homologar para os seguintes 

itens: alface; banana pacovan; batata doce;cebola branca; cenoura; coentro; 

couve folha; laranja pera; macaxeira; mamão; maracujá; melancia; pimentão; 

tomate; acerola; manga;limão tahiti. 

04- EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA - homologar para os seguintes itens: 

batata doce; cebola branca; cenoura; coentro; tomate. 



 05. JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - Homologar para os seguintes itens: 

alface; banana pacovan; batata doce; cebola branca; cenoura; coentro; couve 

folha; laranja pera; macaxeira; mamão; maracujá; melancia; pimentão; tomate; 

acerola; limão tahiti. 

 06. MARIA SONHIA DA SILVA SOUZA - Homologar para os seguintes itens: 

alface; banana pacovan; cebola branca; cenoura; coentro; mamão; tomate. 

07- RITA IZABEL DA SILVA GUEDES - Homologar para os seguintes itens: alface; 

banana pacovan; cebola branca; cenoura; coentro; mamão; tomate. 

08- RIVALDA DA SILVA GUEDES - Homologar para os seguintes itens: alface; 

banana pacovan; cenoura; coentro; mamão; tomate; couve folha. 

09- JONAS RAMOS DA SILVA Homologar para os seguintes itens: batata doce. 

 10- FRANCISCO DE ASSIS TAVARES MENDONÇA - Homologar para os seguintes 

itens: alface; batata doce; cenoura; coentro; couve folha; macaxeira; mamão; 

pimentão;  

11. SANDRA KALINA DE OLIVEIRA LIMA Homologar para os seguintes itens: 

bolo. 

12. SANDRA FERREIRA DA SILVA - Homologar para os seguintes itens: alface; 

cenoura; coentro; macaxeira; pimentão; acerola; feijão macassar; laranja; limão 

tahiti; mamão. 

13. LUIZ VIEIRA MARTINS - Homologar para os seguintes itens: alface; banana 

pacovan; batata doce; cenoura; coentro; couve folha; laranja pera; macaxeira; 

mamão; acerola; feijão macassar; manga;  

14. JOSE GUSTAVO RODRIGUES – Homologar para os seguintes itens: alface; 

coentro; couve folha; mamão; acerola; limão tahiti. 

15. TANIA MARIA PAIVA- Homologar para os seguintes itens: bolo. 

16. ROQUE BEM DE MEDEIROS- Homologar para os seguintes itens: farinha de 

mandioca; macaxeira; feijão macassar. 

17. MARCOS ANTONIO LOPES DE SIQUEIRA JUNIOR Homologar para os 

seguintes itens: Itens: bolo. 

18. JESUS FERNANDES DE SOUZA - Homologar para os seguintes itens: farinha 

de mandioca; macaxeira; feijão macassar. 

19. MARIA LUIZA ANDRELINO DE LIMA - Homologar para os seguintes itens: 

alface; banana pacovan; batata doce; cebola branca; cenoura; coentro; mamão; 

pimentão; tomate. 

20. VERONALDO MEDEIRO DE MAGALHÃES Homologar para os seguintes itens: 

alface; banana pacovan; coentro; couve folha; tomate; manga; limão tahiti, 

acerola. 



21. NATANAEL TAVARES DA SILVA - Homologar para os seguintes itens: alface; 

batata doce; beterraba; cebola branca; melancia; pimentão; manga. 

22- SERGIO CLEMENTINO RODRIGUES Homologar para os seguintes itens: 

banana pacovan; batata doce; cebola branca; cenoura; coentro; laranja pera; 

mamão; maracujá; melancia; pimentão; tomate; acerola; manga; limão tahiti. 

23- EDNALVA FERREIRA DA SILVA - CPF: 158.283.278-10, documentação 

completa. HABILITADO: Itens: alface; banana pacovan; batata doce; cebola 

branca; cenoura; coentro; couve folha; farinha de mandioca; laranja pera; 

macaxeira; mamão; maracujá; melancia; pimentão; tomate; acerola; feijão 

macassar; manga; limão tahiti. 

24- ANTONIO FELIX FLORENTINO - Homologar para os seguintes itens: banana 

pacovan; batata doce; coentro; macaxeira; maracujá; manga; acerola; alface; 

beterraba, couve folha, laranja pera; limao tahiti; pimentão. 

25- JOAO VYTOR GONÇALVES FELIX - Homologar para os seguintes itens: 

banana pacovan; batata doce; coentro; macaxeira; manga; pimentão. 

26- DAMIAO MELO DA COSTA - Homologar para os seguintes itens: banana 

pacovan; batata doce; coentro; macaxeira; cenoura; tomate; maracujá. 
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