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PREFEITURA OE CHORROCHÔ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONVITE NO. 008/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO N», 045/2022

HOMOLOGAÇÃO
O Fundo Municipal de Educação de Chorrochó; Bahia, no uso de suas
atribuições legais resolve: Homologar o presente procedimento de licitação
realizado através da Modalidade Convite n^. 008/2022, do Tipo Menor Preço
por Item, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados no

presente processo e no competente Parecer Jurídico, tudo transcorreu dentro
da legalidade e nos preceitos da Lei Federal n®. 8.666/93 e suas demais
alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem
HOMOLOGAR o presente procedimento. ASSIM, nos termos da Legislação
vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO.

ADJUDICAÇÃO
Para que a HOMOLOGAÇÃO procedida produza seus efeitos jurídicos e legais e
de acordo com o que consta do Convite n^.

008/2022,

efetuamos a

ADJUDICAÇÃO em favor da licitante: PATRÍCIA DE SOUZA COSTA LTDA ME
(CANTO MATUTINO)/ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
o no. 43.682.891/0001-16, estabelecida na Rua do Chalé, no. 43, anexo C,
Bairro São José, CEP: 56.302-410, Petrolina-PE, vencedora, com proposta
válida com o menor valor global de: R$ 90.452,27 (noventa mil,
quatrocentos e cinqüenta e dois reais e vinte e sete centavos), nos
termos do referido Convite, que tem por Objeto: Contratação de empresa para
confecção e fornecimento de fardamento escolar (camisas, short e calça),
destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação,
conforme condições estabelecidas no Convite n°. 008/2022 e seus anexos.
Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.
Chorrochó - Bahia, 19 de maio de 2022.

SILAINE ADRrANO DO NASCIMENTO RAMOS

Secretária Municipal de Educação e Cultura
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