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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022

A autoridade competente do Municipal de Jaguaripe, no uso de suas atribuições legais,
e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e conforme o que consta no
Processo Administrativo nº 016/2022, resolve HOMOLOGAR o objeto da licitação na
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 002/2022, tipo menor preço,
objetivando a EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
PARA ATENDIMENTO Á DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE JAGUARIPE, conforme informações constantes no Edital e seus anexos e mediante
condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, na Lei
Federal nº 8.666/93, discriminado no anexo I do instrumento convocatório, em favor das
empresas:
CLAUDIO DOS SANTOS SILVA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.501.328/0001-94,
vencedora do aludido pregão, referente aos LOTES I, IV, V, VII, IX e X, pelos valores
respectivos de: R$15.993,40 (quinze mil novecentos e noventa e três reais e quarenta
centavos), R$35.640,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta reais), R$18.280,00
(dezoito mil duzentos e oitenta reais), R$23.178,60 (vinte e três mil cento e setenta e oito
reais e sessenta centavos), R$46.930,00 (quarenta e seis mil novecentos e trinta reais) e
R$10.688,00 (dez mil seiscentos e oitenta e oito reais), perfazendo um valor global de
R$150.710,00 (cento e cinquenta mil setecentos e dez reais);
SUPERMERCADO E PANIFICADORA FONSECA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 00.127.842/0001-09, vencedora do aludido pregão, referente aos LOTES II, VI e XI,
pelos valores respectivos de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), R$ 48.000,00 (quarenta
e oito mil reais) e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), perfazendo um valor global de
R$109.000,00 (cento e nove mil reais);
PANIFICADORA LACKPAM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.306.340/0001-95,
vencedora do aludido pregão, referente aos LOTES III e XII, pelos valores respectivos de
R$5.740,00 (cinco mil setecentos e quarenta reais) e R$4.199,70 (quatro mil cento e
noventa e nove reais e setenta centavos), perfazendo um valor global de R$9.939,70 (nove
mil novecentos trinta e nove reais e setenta centavos);
CLODOALDO SOUZA BOMFIM DE CAMAMU, inscrita no CNPJ sob o
nº 06.322.666/0001-42, vencedora do aludido pregão, referente ao LOTE VIII, pelo valor
global de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), nos termos da disputa ocorrida no dia
07/02/2022 e decisão consignada na ata lavrada no dia 14/02/2022.
Sejam notificadas as licitantes vencedoras para assinatura imediata das Atas de Registro
de Preços.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavrem-se as Atas de Registro de Preços.

Jaguaripe, Bahia, 14 de Fevereiro de 2022.
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