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  Assunto: CHAMADA PÚBLICA 001/2021- 01 FME 

 

EU Sr. ANTONIO DEMILTON DOS SANTOS, portador do CPF:396.154.482-49, 

responsável pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Anapu-

PA, nomeado nos termos do Dec. Municipal 010/2021 GAB-PMA, declara, 

para os devidos fins, juntos ao Tribunal de Contas dos Municípios do 

estado do Pará, nos termos do art. 11, da resolução n/11.410/TCM de 25 

de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o Processo 

Licitatório na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO (CHAMADA PÚBLICA) n° 

001/2021- 01 FME, do tipo MENOR PREÇO - POR ITEM, celebrado com as 

empresas: ASSOCIAÇÃO SOLIDARIA ECONOMICA E ECOLOGICA DE FRUTAS DA AMAZONIA 

– ASSEEFA CNPJ 04.240.901/0001-01, com o valor total de R$ 302.694,00 

(trezentos e dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais); P. C DA SILVA 

SANTOS & CIA LTDA – ME CNPJ 10.780.490/0001-40, com o valor total de R$ 

92.207,40 (noventa e dois mil, duzentos e sete reais e quarenta centavos); 

DIEGO CARDOSO DA SILVA, CPF 026.562.862-80, com o valor total de R$ 79.992,60 

(setenta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos); 

T B CORREIA CNPJ 18.281.489/0001-82, com o valor total de R$ 48.750,00 

(quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais); LATICINIO SÃO FRANCISCO 

LTDA ME CNPJ: 10.703.391/0001-64 com o valor total de R$ 180.000,00 (cento e 

oitenta mil reais) e GILDASIO GONÇALVES DOS SANTOS – ME 32.367.246/0001-92 

com o valor total de 104.000,00 (cento e quatro mil reais), com base nas 

regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais 

correlatos tendo por objeto: Aquisição de gêneros perecíveis da 

agricultura familiar para compor o cardápio alimentar dos alunos das 

unidades de ensino da rede pública das escolas municipais e estaduais 

do município de Anapu/PA. 

 

 

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de Habilitação, 

julgamento, publicidade, estando apto a gerar contratos, aditivos e 

despesas para a municipalidade; 

 

 

 

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas 

estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob 

pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público 

Estadual, para as providências de alçada. 
 
 
 

Anapu- Pará, 07 de julho de 2021. 
 
 
 

 

ANTÔNIO DEMILTON DOS SANTOS 

Controlador Interno 

Decr. Munic. 010/2021 SEMAD-PMA 
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