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Licitação

HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA N. 001/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 

Objeto: Aquisição  de  Gêneros  Alimentícios  da  Agricultura  Familiar,  do
Empreendedor  Familiar  Rural  ou  suas  organizações  para  o  atendimento  ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado à Rede Municipal de
Ensino (Ensino Fundamental, Pré-escola, Creche, Ensino Especial e EJA) do Município
de Ivinhema-MS. 

Requerente: Secretaria Municipal de Educação 

Decisão:  Tendo  em  vista  a  regularidade  formal  do  presente  procedimento
licitatória, aliada à necessidade de atender a Secretaria Municipal de Educação e,
considerando que não houve recurso das decisões da Comissão Permanente de
Licitação,  HOMOLOGO  o resultado por ela proclamado e ADJUDICO a Empresa:
Sr. Waldir Hammes,  vencedor dos itens: 01,  14,  16,  18 e 19, no valor de R$
14.493,67  (quatorze  mil  quatrocentos  e  noventa e três  reais  e  sessenta e sete
centavos); Sr. Nelson Alves de Lima , vencedor dos itens: 01, 03, 06, 19 e 20, no
valor  de  R$  3.904,42  (três  mil  novecentos  e  quatro  reais  e  quarenta  e  dois
centavos);  Sr. João Manari , vencedor dos itens:  11,  18 e 20,  no valor  de R$
2.674,15  (dois  mil  seiscentos  e  setenta  e  quatro  reais  e  quinze  centavos);  Sr.
Gabriel Guilherme Tamanini , vencedor dos itens: 03, 17, 22 e 24, no valor de R$
13.122,68 (treze mil  cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos);  Sr.
Jovenal Vieira dos Santos Silva , vencedor do item: 07, no valor de R$ 2.180,00
(dois mil cento e oitenta reais); Sr. Oseias Ribeiro da Silva , vencedor dos itens:
13 e 18, no valor de R$ 1.529,64 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta
e quatro centavos); Sr. Jose Lucio Neto , vencedor dos itens: 01, 04, 14 e 18, no
valor de R$ 8.452,65 (oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e
cinco centavos); Sr. Nerci Francisco de Assis , vencedor do item: 18, no valor de
R$ 826,65 (oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos); Sra. Eliana
Clementino Bloemer , vencedora dos itens: 01, 02, 06, 09, 13, 18, 19 e 23, no
valor de R$ 6.033,03 (seis mil trinta e três reais e três centavos); Sra. Vanessa da
Silva Menezes , vencedora dos itens: 02 e 09, no valor de R$ 2.529,00 (dois mil
quinhentos e vinte e nove reais);  Sra. Elizângela Aparecida Gomes Pereira ,
vencedora do item: 21, no valor de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais);
Sra. Eliza Aparecida do Nascimento Pasquini vencedora do 21, no valor de R$
2.820,00  (dois  mil  oitocentos  e  vinte  reais) ;  Sra. Luzia  Lourenço  de  Paula
vencedora  dos  itens  01,  02,  06,  09  e  22,  no valor  de  R$  4.422,25  (quatro  mil
quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos) ; Sr. Demar Lourenço
de Paula vencedor do itens 02, 06, 08, 09 e 22, no valor de R$ 7.766,25 (sete mil
setecentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  vinte  e  cinco  centavos) ;  Sr. Roberto
Donizetti  Antonio,  vencedor  do  item  17  no  valor  de  R$  1.671,66  (um  mil
seiscentos  e  setenta  e  um reais  e  sessenta  e  seis  centavos);  Sr.  Izoli  Klem ,
vencedora do item: 21, no valor de R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais);
Sr. Edna Viana Hammes Dos Reis, vencedora dos itens 01, 04, 17, 18 e 20, no
valor de R$ 4.815,81 (quatro mil oitocentos e quinze reais e oitenta e um centavos);



Sra. Rosineide de Almeida, vencedora dos itens 02, 09, 12,  13, 16, 18 e 23, no
valor de R$ 14.241,57 (quatorze mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e
sete centavos); Sr. Hilda Rodrigues da Silva, vencedora do item 21, no valor de
R$  2.820,00  (dois  mil  oitocentos  e  vinte  reais). Totalizando  o  valor  de  R$
100.713,50 (cem mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos) , uma
vez que os serviços não serão executados de imediato e em razão do disposto na
forma como determina a Lei nº 8.666/93, no parágrafo único de seu art. 61. 

 P.R.I. 

Ivinhema-MS, 25 de Fevereiro de 2022. 

Juliano Barros Donato 

Prefeito Municipal 


