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Prefeitura Municipal de
Varzedo publica:
• Resultado Parcial da Chamada Pública Nº 01/2021 - Objeto: Aquisição
de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou suas organizações, visando atender as necessidades da
alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de
Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a
da Lei Federal nº 11.947, de 16 de Junho de 2009, considerando o
disposto no Art. 14, da Lei Federal nº 11.947, de 16 de Junho de 2009,
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de Junho de 2013 e a
Resolução/CD/FNDE nº4, de 02 de Abril de 2015, Resolução 18/FNDE de
26 de Setembro de 2018 e Resolução nº84/2020 de 10 de Agosto de
2020, para o período compreendido na data da assinatura do contrato até
31 de Dezembro de 2021, a qual teve como vencedores parciais os
pequenos agricultores familiares a seguir:
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Varzedo

Licitações
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

RESULTADO PARCIAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021
O Presidente da Comissão de Licitações do Município de Varzedo, Bahia, torna público que realizou às as
onze horas do dia vinte e nove do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, na sede da Prefeitura
Municipal, a Chamada Pública nº01/2021, oriunda do Processo Administrativo nº83/2021, cujo objeto é a
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas
organizações, visando atender as necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados na Rede
Municipal de Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação, em atendimento a da Lei Federal nº
11.947, de 16 de junho de 2009, considerando o disposto no Art. 14, da Lei Federal nº 11.947, de 16 de
junho de 2009, Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013 e a Resolução/CD/FNDE nº4, de 02
de abril de 2015, Resolução 18/FNDE de 26 de setembro de 2018 e Resolução nº84/2020 de 10 de agosto
de 2020, para o período compreendido na data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, a
qual teve como vencedores parciais os pequenos agricultores familiares a seguir:

RENATO SILVA, apresentou projeto de venda final de gêneros com o valor global de
R$4.943,00 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais);
AILTON DA SILVA ANDRADE, apresentou projeto de venda final de gêneros com o valor global
de R$4.943,00 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais),
JULIO SANTOS DE SOUZA, apresentou projeto de venda final de gêneros com o valor global
de R$4.943,00 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais)
FLORISVALDO COUTO FARIAS, apresentou projeto de venda final de gêneros com o valor
global de R$ 4.943,00 (quatro mil e novecentos e quarenta e três reais).
Ciência aos interessados, observadas a prescrições legais e pertinentes.
Varzedo, 29 de junho de 2021.

GILBERTO PAIXÃO AZEVEDO DOS SANTOS
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Praça 08 de Dezembro, s/nº - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ nº 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PD7FGZS6YUPA6+TXJPPE0Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

