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PÁGINA CERTIFICADA

25 de março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 002/2022

O Prefeito Municipal de Caculé – Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 11.947/09 
e Resolução/CD/FNDE nº 006/2020, alterada pela Resolução/CD/FNDE nº 16/2021, torna público 
o resultado, adjudicação e homologação da Chamada Pública nº 002/2022, para credenciamento 
de fornecedores, objetivando a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios diretamente da agri-
cultura familiar e do empreendedor familiar rural, visando o atendimento da Alimentação Escolar 
dos alunos da Educação Básica vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE/
FNDE, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, realizada no dia 04/03/2022 às 
10h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, sito a Rua Rui Barbosa, nº 26, 
Centro, Caculé – BA. Sendo declarados como vencedores: DIVINO TOMÉ DE SOUZA JÚNIOR, 
inscrito no CPF sob o nº 599. 980.831-68, portador da cédula de identidade nº 06720268-30; Nº 
DAP-Física: SDW0599980831682407211122; classificada e credenciada nos itens relacionados 
conforme o mapa de lances, nos itens: Beterraba, Cenoura, Laranja, Mamão, Quiabo, Abacate e 
Pimentão, com um valor total de R$ 39.991,05 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e um reais 
e cinco centavos), devendo provar regularidade com a Fazenda Estadual, no prazo legal estabe-
lecido; RICARDO BRITO ALVES, inscrito no CPF sob o nº 046.580.815-80, portador da cédula de 
identidade nº 22224570-09; Nº DAP-Física: SDW0046580815801707211052; classificada e creden-
ciada nos itens relacionados conforme o mapa de lances, nos itens: Batata Doce, Mandioca, Milho 
Verde, Abóbora Lisa, com um valor total de R$ 16.248,00 (dezesseis mil e duzentos e quarenta 
e oito reais); RUY NOVAES GUIMARÃES, inscrito no CPF sob o nº 890.708.015-15, portador da 
cédula de identidade nº 07808266-80; Nº DAPFísica: SDW0390708015151202220930; classificada 
e credenciada nos itens relacionados conforme o mapa de lances, nos itens Feijão, Ovos, Mandio-
ca, Abóbora, Banana, Batata Doce, Batata, Cebola, Mamão, Coentro, Laranja e Tomate, com um 
valor total de R$ 37.275,20 (trinta e sete mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos); 
DANILO CÉLIO LOPES, inscrito no CPF sob o nº 004.561.345-14, portador da cédula de identidade 
nº 22286577-60; Nº DAP-Física: SDW0004561345140806210928, classificada e credenciada nos 
itens relacionados conforme o mapa de lances, nos itens: Batata Doce, Mandioca, Milho Verde, 
Mamão, Abóbora Lisa, Quiabo e Pimentão, com um valor total de R$ 27.577,35 (vinte e sete mil e 
quinhentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos); ROBSON SOARES PESSOA, inscrito 
no CPF sob o nº 076.458.975-03, portador da cédula de identidade nº 21132763-80; Nº DAP-Física: 
SDW0076458975030303220237; classificada e credenciada nos itens relacionados conforme o 
mapa de lances, nos itens: Mandioca, Milho Verde, Banana, Batata Inglesa, Colorífico, Polpa de 
Fruta, Tomate, Pimentão, Mamão, com um valor total de R$ 39.976,10 (trinta e nove mil e novecen-
tos e setenta e seis reais e dez centavos); COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA PARA O DE-
SENVOLVIMENTO AUTOSUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 
CNPJ: 04.174.956/0001-60, classificada e credenciada nos itens relacionados conforme o mapa de 
lances, no item Polpa de Fruta, com um valor total de R$ 109.722,72 (cento e nove mil e setecentos 
e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Ficando o valor global da licitação em R$ 270.790,42 
(duzentos e setenta mil e setecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos). Ciente do cumpri-
mento das leis e normas gerais, o Prefeito Municipal Adjudica o objeto aos vencedores e Homologa 
o presente procedimento licitatório. Segue o processo para demais diligências. Caculé, 11 de março 
de 2022. Pedro Dias da Silva – Prefeito Municipal.


