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PÁGINA CERTIFICADA

14 de junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ

AVISO DO RESULTADO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 003/2022

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 003/2022, 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 07/06/2022 às 
09h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Caculé, sito a Rua Rui Barbosa, nº 
26, Centro, Caculé – BA. Sendo declarados como CREDENCIADOS: 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 credenciada nos itens relacionados 
conforme o mapa de propostas escritas, nos itens: Beterraba, Cenoura, Colorífico, Farinha de 
Mandioca, Quiabo, Farinha de Tapioca, com um valor total de R$ 23.748,96 (vinte e três mil e 
setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis 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 propostas escritas, nos itens: Beterraba, Cenoura, Alface, Laranja, Quiabo, Maça, Cebola, 
com um valor total de R$ 12.420,00 (doze mil e quatrocentos e vinte reais); JOSÉ ANTÔNIO RE-
BOUÇAS FERNANDES, inscrito no CPF sob o nº 954.508.745-53, portador da cédula de identidade 
nº 07843786-57, Nº DAP-Física: SDW0954508745531104220246, classificada e credenciada nos 
itens relacionados conforme o mapa de propostas escritas, nos itens: Carne Bovina – Tipo Moída, 
Carne Bovina – Tipo Pedaço, Carne Bovina – Tipo Pedaço (Músculo), Carne Bovina Salgada (Char-
que), com um valor total de R$ 39.989,64 (trinta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e 
sessenta e quatro centavos). Ficando o valor global da licitação em R$ 76.158,60 (setenta e seis 
mil e cento e cinquenta e oito reais e sessenta centavos). Ciente do cumprimento das leis e normas 
gerais, o Prefeito Municipal ADJUDICA o objeto aos credenciados e HOMOLOGA o presente proce-
dimento licitatório. Segue o processo para demais diligências. Caculé, 14 de junho de 2022. Pedro 
Dias da Silva – Prefeito Municipal.


