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EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO CHAMADA PUBLICA 003/2021

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando que foram cumpridos todos os requisitos legais para Chamada Pública para Aquisição
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nas
quantidades abaixo especificadas e conforme especificação técnica, para o atendimento de
alunos matriculados na da rede municipal de ensino do Município de Angical-BA, com
entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal de Educação, mediante
Processo de Licitação na modalidade Chamada Pública nº 003/2021, ADJUDICO os objetos licitados
pelos grupos: Associação dos Trabalhadores Rurais da Área de Ourinçangas, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.905.047/0001-46, ganhou perfazendo um total de R$ 58.490,94 (cinquenta
e oito mil e quatrocentos e noventa reais e noventa e quatro centavos); Associação de Eixo de Missão,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.643.169/0001-60, ganhou perfazendo um total de
R$ 36.358,80 (trinta e seis mil e trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos); o Senhor Joaquim

dos Santos, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.948.895-73, ganhou perfazendo o total de R$ 3.568,70
(três mil e quinhentos e sessenta e oito e setenta centavos), cuja forma e prazo de execução dos serviços

estão descritos no Contrato, bem como no Edital de Licitação e seus anexos. Angical/BA, 25 de outubro
de 2021. Lindberg de Oliveira-Presidente da comissão.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL
CNPJ: 13.654.421/0001-88
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito do Município de Angical - BA, usando de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal
nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores resolve homologar o processo licitatório na modalidade
Chamada Pública nº 003/2021 referente à Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios da
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nas quantidades abaixo especificadas e
conforme especificação técnica, para o atendimento de alunos matriculados na da rede municipal de ensino
do Município de Angical-BA, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela secretaria municipal
de Educação. MODALIDADE: Chamada Pública. OBJETO: Chamada Pública para Aquisição de gêneros
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, nas quantidades abaixo
especificadas e conforme especificação técnica, para o atendimento de alunos matriculados na da rede
municipal de ensino do Município de Angical-BA, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela
secretaria municipal de Educação. LICITANTES: Associação dos Trabalhadores Rurais da Área de
Ourinçangas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.905.047/0001-46. Associação de
Eixo de Missão, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.643.169/0001-60.Joaquim dos
Santos, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.948.895-73. LICITANTES VENCEDORES: Associação dos
Trabalhadores Rurais da Área de Ourinçangas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
13.905.047/0001-46, total de R$ 58.490,94 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa reais e noventa e
quatro centavos). Associação de Eixo de Missão, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
00.643.169/0001-60, total de R$ 36.358,80 (trinta e seis mil e trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta
centavos). Joaquim dos Santos, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.948.895-73, total de R$ 3.568,70 (três
mil e quinhentos e sessenta e oito e setenta centavos). VALOR TOTAL: R$ 98.198,94 (noventa e oito mil,
cento e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos). HOMOLOGO. Publique-se. Angical/BA, 25 de
outubro de 2021. Emerson Mariani Dias- Prefeito Municipal de Angical.
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