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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape, no exercício das atribuições legais, torna 

públicO para conhecimento de todos os interessados, que foi ADJUDICADO E HOMOLOGADO o presente 

ato licitatório na modalidade CHAMADA PUBLICA nº 002/2.017, para o Grupo Formal A.A.M.B.A.C.M – 

Associação Amigos e Moradores dos Bairros Arataca e Capoava do Momuna vencedora em primeiro lugar 

dos itens:  abóbora seca ( saldo 5300), abobrinha italiana extra ( saldo 7200), acelga primeira ( 

saldo 6500), alface lisa especial ( saldo 15000), banana nanica segunda ( saldo 29408), batata 

doce rosada extra ( saldo 5000), berinjela comum extra ( saldo 8490), berinjela japonesa primeira 

( saldo 8000), brócolis especial ( saldo 1.010), Caqui Fuyu ( saldo 200), cenoura G ( saldo 

1050), salsinha e cebolinha ( saldo 5000), chicória ( saldo 15000), chuchu extra ( saldo 10000), 

couve ( saldo 3000), goiaba vermelha ( saldo 15035), limão tahiti ( saldo 2500), mandioca graúda 

( saldo 10000), maracujá ( saldo 5084), pepino japones ( saldo 8.340), repolho ( saldo 6500), 

vagem manteiga ( saldo 6000), melancia ( saldo 3000), Grupo Formal COOPAR – Cooperativa dos 

Agricultores de Registro e Região vencedora em primeiro lugar dos itens: mexerica ( saldo 6000), 

farinha de mandioca ( saldo 1380)     e vencedora em segundo lugar dos itens que restaram saldo: 

banana nanica ( saldo 10592), banana prata ( saldo 7400), caqui Fuyu ( saldo 1800), goiaba 

vermelha ( saldo 992), maracujá ( saldo 2375), pepino japones ( saldo 300), Grupo Formal COOPERG 

ORG – Cooperativa e Organização Rural Guapiarense vencedora em terceiro lugar dos itens que 

restaram saldo: banana prata ( saldo 32600), brócolis (saldo 8990), caqui fuyu (saldo 1000), 

cenoura G (saldo 6950), goiaba vermelha (saldo 23973), pepino japones (saldo 1360), e para os 

fornecedores individuais da cidade de São Miguel Arcanjo representada pelo seu procurador CLAUDIO 

MIGUEL FERREIRA FILHO restou o saldo do item mexerica (34000) ,restando desertos os itens mel e 

broinha. O referido processo da CHAMADA PUBLICA tem como objeto aquisição de gêneros alimentícios 

da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar/PNAE. 

 

 

Iguape, 04 de julho de 2017 

 

 

 

Wilson Almeida Lima 

Prefieto 

 


