
 

 

 

 

 

1 

 

ESTADO DA BAHIA 

Prefeitura Municipal de Amargosa 

 

 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS - CHAMADA PÚBLICA Nº 
002/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 176/2015 – 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao 
preparo das refeições oferecidas aos alunos das turmas do 
programa Todos pela Alfabetização - TOPA. 
 

 
Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se a Presidente da 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Amargosa CARLA SOUZA OLIVIERA e os 

membros ROSY ASSIS DE CAMPOS e MARIZA JESUS SILVA ARRUDA, nomeados pela Portaria 

nº. 125, de 27 de agosto de 2015, para realizar o recebimento e abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar da 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2015, cujo objeto é a seleção de grupos formais e informais de 

agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, conforme planilha de especificação e 

quantitativo dos gêneros alimentícios, visando atender ao Programa Nacional de Alimentação 

Escolar e destina-se ao preparo das refeições oferecidas aos alunos das turmas do programa Todos 

pela Alfabetização - TOPA. A presente CHAMADA PÚBLICA teve sua divulgação realizada através 

de publicação nos jornais Diário Oficial da União, edição do dia 25/09/2015; Diário Oficial do 

Município, edição do dia  25/09/2015; jornal “Jornal A Tarde”, edição do dia 25/09/2015,  no site e no 

mural desta Prefeitura, além da Rede Brasil. Compareceu a presente Chamada Pública, BLENDA 

FILLY OLIVEIRA PEREIRA, Supervisora de Alimentação Escolar desta Prefeitura CRN-6598, o Grupo 

Formal: 1 - COOPERATIVA  DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO VALE 

DO JIQUIRIÇÁ - COOAMA, representada pelo Sr. Wilson Costa Lomanto, CPF: 476.079.635-53. 

Inicialmente foi aberto o envelope contendo os “Documentos de Habilitação de Grupo Formal”, sendo 

estes visitados pela Comissão de Licitação.  

 

NOME DO GRUPO FORMAL 

ORDEM NOME CPF DAP 

1 Wilson Costa Lomanto 476.079.635-53 SDW1082332700010612141216 

 
Após análise da documentação da COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA DO VALE DO JIQUIRIÇÁ - COOAMA, não foi constatada nenhuma irregularidade.  

Dando prosseguimento, foi aberto o envelope contendo o projeto de venda da COOPERATIVA DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO VALE DO JIQUIRIÇÁ – COOAMA, 

conforme segue: 

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID QTD COOAMA 

1 

ABÓBORA, de primeira, in natura, tamanho e coloração 
uniforme, polpa firme, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

KG 100 R$ 2,00 

2 

AIMPIM, de primeira, branco, com a casca lisa e sem presença de 
raízes e peso unitário entre 1 e 3,5kg, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 400 R$ 2,00 
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3 

ALFACE CRESPA, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 (cinco) 
antes do vencimento, Características: folhas firmes sem áreas 
escuras, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade. 

MO 30 R$ 1,10 

4 

BANANA DA TERRA, de primeira, in natura, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 350 R$ 2,00 

5 

BANANA DA PRATA, de primeira, in natura, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 350 R$ 1,00 

6 

BATATA DOCE, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 350 R$ 2,00 

7 

BEIJU TRADICIONAL COM COCO E AÇÚCAR, feito com a 
fécula da mandioca. Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

KG 100 R$ 10,00 

8 

BETERRABA, de primeira, n natura, tamanho e coloração 
uniforme, com peso unitário entre (g): 120 - 350g; A coloração da 
casca deve ser vermelha a púrpura, livre de brotos e cortes, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos 
e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 100 R$ 2,50 

9 BROA DE GOMA KG 50 R$ 15,00 

10 

CEBOLINHA, de primeira, molho, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

MO 200 R$ 1,00 

11 

CENOURA, de primeira, livre de desidratação (murchas) e 
distúrbios fisiológicos (Ombro verde: parte superior das raízes 
esverdeada; Rachaduras longitudinais); A coloração da Casca 
deve estar alaranjada, com película lisa e isenta de radículas. e 
peso unitário entre 110g – 250g. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 300 R$ 2,50 

12 

CHUCHU, de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

KG 300 R$ 1,70 

13 

COENTRO, de primeira, em molho, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

MO 300 R$ 1,00 

14 

COUVE, de primeira, em molho, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA 

MO 80 R$ 1,00 

15 ESPINAFRE, de primeira, em molho, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria. Com 

MO 50 R$ 1,00 
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ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

16 

FARINHA DE MANDIOCA, crua; branca; isenta de sujidades, 
parasitas e larvas; validade mínima de 07 meses a contar da 
entrega, acondicionado em saco plástico, atóxico, contendo 1  ou 
2 kg; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC numero 263 de 22/09/05 ANVISA e alterações posteriores. 
Deve atender às normas de rotulagem geral nutricional e 
específicas no respectivo Regulamento Técnico, devendo 
apresentar identificação e contato do fornecedor, nome do 
produto, peso, prazo de validade, informações nutricionais. 

KG 120 R$ 3,50 

17 

GOIABA, cor vermelha, 1º qualidade, fresca, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio, superfície lisa, em estágio de 
amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e intacta, 
sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 

KG 100 R$ 3,00 

18 

INHAME, de primeira, branco, com a casca lisa e sem presença 
de raízes e peso unitário entre 1 e 3,5kg,  apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 250 R$ 3,50 

19 

LARANJA, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 450 R$ 1,50 

20 

LIMÃO, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 70 R$ 1,50 

21 

MAMÃO, tipo papaia, 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas 
e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem 
desenvolvido e maduro; com polpa firme e intacta; sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

KG 200 R$ 2,50 

22 

MARACUJÁ, de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 100 R$ 3,00 

23 
PEPINO, tipo comum, classificação extra Características: Produto 
selecionado consistente Tamanho e Coloração: Uniformes. 

KG 60 R$ 1,50 

24 

POLPA DE FRUTAS, de fruta, natural, sabores variados, pacote 
com no mínimo 01 kg. Embalagem com identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

KG 400 R$ 5,00 

25 

REPOLHO, 80% VERDE, de primeira. Características das Folhas/ 
Inflorescências: Fresco, folhas tenras, íntegras, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 100 R$ 2,50 

26 

SALSA, de primeira, em molho, apresentando grau de evolução 
completo do tamanho, aroma e cor própria. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

MO 100 R$ 1,00 
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 27 
TANGERINA, tipo Pokan, de cor alaranjada quando madura, 
arredondada, pesada, de cor brilhante e intensa, cheiro e sabor 
próprio, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 

KG 150 R$ 1,50 

28 TAPIOCA KG 80 R$ 5,00 

29 

TOMATE, 80% VERDE, de primeira, com casca Íntegra, fina, lisa 
e brilhante, não contendo sulcos ou áreas enrugadas ou ásperas, 
com cerosidade natural (pruína) intacta. Com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

KG 300 R$ 3,00 

 Total  R$ 13.813,00 

 

 
O Presidente da Comissão de licitação com fulcro no item 5 do edital  sendo habilitada apenas a 
COOAMA  decide declara-la vencedora desta chamada pública seguindo o processo para aanálise da 
prefeita municipal para competente ratificação e homologação. Ficou alertado a COOAMA que após a 
homologação do processo a mesma deverá apresentar as amostras dos produtos tal como exige o item 
17 do edital, que serão avaliados pela nutricionista e pela Vigilância Sanitária Municipal. Nada mais 
havendo a ser feito, dada por encerrada a sessão, foi lavrada a ata que vai assinada pelo Sr. Presidente, 
e os presentes. 

 
 
CARLA SOUZA OLIVEIRA  

Presidente         

                                                         

ROSY ASSIS DE CAMPOS 

1º Membro 

 

 

MARIZA JESUS SILVA ARRUDA  

Membro Suplente 

 

BLENDA FILLY OLIVEIRA PEREIRA 

Supervisora de Alimentação Escolar CRN-6598 

 

 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO VALE DO 

JIQUIRIÇÁ – COOAMA  

Wilson Costa Lomanto - CPF: 476.079.635-53 

 

 


