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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2021 
 

O Prefeito do Município de Correntina, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Lei Federal nº 8.666/1993, tendo em vista a realização do Processo Administrativo nº 011/2021, referente 

ao CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2021 realizado no dia 24 de março de 2021, ADJUDICA E 

HOMOLOGA o resultado obtido no processo em epígrafe cujo objeto é a aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para a merenda escolar dos alunos da 

Rede de Ensino Municipal do Município de Correntina – Bahia, em atendimento à Lei nº 11.947/2009, 

Resolução/FNDE/CD nº 038/2009, Resolução nº 25/2012, que altera os arts. 21 e 24 da Resolução citada 

anteriormente e Resolução nº 26/2013, na forma abaixo:  

Aos grupos formais:  
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SALTO, inscrita no CNPJ nº 01.060.131/0001-

27, com valor de R$ 140.050,00 (cento e quarenta mil e cinquenta reais) para os itens vencidos; 

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE BAIXA GRANDE, inscrita 

no CNPJ nº 01.728.050/0001-52, com valor de R$ 158.973,00 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e 

setenta e três reais) para os itens vencidos, e ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO DO TATU, inscrita no CNPJ nº 03.578.328/0001-88, com valor de R$ 170.655,00 (cento 

e setenta mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) para os itens vencidos. 

Aos agricultores familiares:  
Edenildo Neves Ramos, inscrito no CPF sob o nº 793.335.405-04, com valor de R$ 19.836,90 (dezenove 

mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos) para os itens vencidos; Élia Sodré do Nascimento, 

inscrita no CPF sob o nº 553.783.075-20, com valor de R$ 8.871,00 (oito mil, oitocentos e setenta e um 

reais) para os itens vencidos; João de Deus Alves Barbosa, inscrito no CPF sob o nº 957.838.495-53, com 

valor de R$ 19.948,00 (dezenove mil, novecentos e quarenta e oito reais) para os itens vencidos; Nice 

Alves de Souza, inscrita no CPF sob o nº 516.013.461-15, com valor de R$ 9.820,00 (nove mil, oitocentos 

e vinte reais) para os itens vencidos; Zilda Maria Queiroz, inscrita no CPF sob o nº 004.504.015-02, com 

valor de R$ 12.495,00 (doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) para os itens vencidos; Tita Queiroz 

dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 745.088.905-63, com valor de R$ 19.196,00 (dezenove mil, cento e 

noventa e seis reais) para os itens vencidos; Ailson Silva da Cruz, inscrita no CPF sob o nº 034.638.715-99, 

com valor de R$ 8.119,00 (oito mil, cento e dezenove reais) para os itens vencidos; Graciele Santos de 

Alecrim, inscrita no CPF sob o nº 701.645.111-99, com valor de R$ 17.072,00 (dezessete mil e setenta e 

dois reais) para os itens vencidos; Iranete Barbosa da Rocha, inscrita no CPF sob o nº 039.221.695-70, com 

valor de R$ 13.409,00 (treze mil, quatrocentos e nove reais) para os itens vencidos; Ailton Bezerra da 

Silva, inscrita no CPF sob o nº 028.954.075-50, com valor de R$ 19.998,00 (dezenove mil, novecentos e 

noventa e oito reais) para os itens vencidos; Marinez Moreira dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 

051.479.065-25, com valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os itens vencidos, e Reinivaldo Moreira 

dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 074.466.505-16, com valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os 

itens vencidos. Valor global de todos os Projetos vencedores deste Chamamento: R$ 658.442,90 

(seiscentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos). 

 

Ficam os grupos formais e informais vencedores convocados a comparecer no Setor de Licitações e 

Contratos da Prefeitura de Correntina para assinatura dos contratos no prazo de 03 (três) dias úteis a partir 

da publicação deste Termo, assim como apresentar novas certidões, caso as validades das apresentadas nos 

projetos, já tenham expirado. 

 

Publique-se. 

Correntina – Bahia, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 


