
 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
CNPJ 13.825.484/0001-50 - Praça Lourival Monte, S/N, Centro, Amargosa - Bahia, CEP 45.300-000 

Tel.: 75-3634-3977 

1 

 

 
ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
- CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 017/2018 – OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado 
ao atendimento do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, de acordo com as disposições contidas no uso de suas 
prerrogativas legais, e considerando disposto na Lei nº 11.947/2009 
na Resolução FNDE/CD nº 26/2013 alterada pela 
Resolução/CD/FNDE/MEC nº 4, de 3 de abril de 2015 e nas legislações 
subsequentes vigentes. 
 

 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se o Presidente da Comissão de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Amargosa CARLA SOUZA OLIVIERA e membros LEANDRO LEAL DA 

ANUNCIAÇÃO, LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA nomeados pela Decreto nº. 074, de 04 de agosto de 2017, e 

a nutricionista Sra. Mayanna Oliveira de Almeida CRN5 9508/P, 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 002/2018, 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 matriculados na Rede Municipal de Ensino, no período letivo de 2018/2019. 

A presente CHAMADA PÚBLICA teve sua divulgação realizada através de publicação nos jornais Diário Oficial da 

União, edição nº 31 do dia 15/02/2018, Diário Oficial do Município, edição do dia 15/02/2018, jornal “Jornal A 

Tarde”, edição do dia 15/02/2018, no mural desta Prefeitura. Compareceram a presente Chamada Pública o 

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

- COOAMA, representada pelo Sr. Cosme Silveira Santana, CPF: 895.580.065-72 e ASSOCIAÇÃO DAS 

MARGARIDAS DE DIÓGENES SAMPAIO – DONA FLOR, representada pela Sra. Valdete Sampaio de Santana, 

CPF:878.227.095-34,  Inicialmente foi aberto os 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 Cosme Silveira Santana 476.079.635-53 SDW1082332700010612141216 

2 Valdete Sampaio de Santana 878.227.095-34 SDW2374934900012708160832 

 
Após análise da documentação da COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO 

VALE DO JIQUIRIÇÁ – COOAMA não foi constatada nenhuma irregularidade. Aberto o envelope da 

ASSOCIAÇÃO DAS MARGARIDAS DE DIÓGENES SAMPAIO – DONA FLOR, foi constatada a ausência da Certidão 

Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, desta forma não pôde ser habilitada. 

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: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
Preço 

unitário 
Preço total 
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1 

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

KG 8000 R$ 2,60 R$ 20.800,00 

2 

ABOBORA 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 4500 R$ 2,30 R$ 10.350,00 

3 

AIPIM 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 4500 R$ 2,22 R$ 9.990,00 

4 

AMENDOIM, de primeira, com casca, para 
cozimento, 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. Saca com 30 Kg.  

SACA 25 
R$ 

200,00 
R$ 5.000,00 

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 9000 R$ 2,33 R$ 20.970,00 

6 

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 6000 R$ 3,33 R$ 19.980,00 

7 

BATATA DOCE, nova, de 1ª qualidade, tamanho 
grande, sem brotos, limpa, sem terra, 
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 3500 R$ 2,64 R$ 9.240,00 

8 
BEIJÚ, embalagem íntegra, com data de 
fabricação e de validade, qualidade preservada.  

KG 4000 R$ 13,50 R$ 54.000,00 
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9 

BETERRABA de primeira qualidade, íntegra, 
livre de brotos, com grau de maturação que 
permita suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, além de ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.  

KG 1500 R$ 2,15 R$ 3.225,00 

10 

Bolo, alimento processado. (sabor: aipim, 
cenoura,  puba, milho, banana) O mesmo deve 
conter características próprias para consumo, e 
que permita suportar a manipulação o 
transporte, bem como encontrar-se livre de 
sujidades. 

KG 2500   R$ 0,00 

11 

BRÓCOLIS, novo, de 1ª qualidade, sem folhas, 
com floretes sadios, sem partes estragadas, 
QUE lhe permita suportar a manipulação, 
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.  

MO 1000 R$ 3,30 R$ 3.300,00 

12 

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

KG 3000 R$ 3,00 R$ 9.000,00 

13 

CENOURA de primeira qualidade, íntegra, livre 
de brotos, com grau de maturação que permita 
suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo, além de ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.  

KG 3000 R$ 2,52 R$ 7.560,00 

14 

CEBOLINHA, De primeira qualidade, in natura, 
folhas verdes, frescas, sem traços de 
descoloração, ressecamento ou queimaduras. 
Livres de folhas sujas de terra, isenta de 
sujidades, parasitos, larvas e resíduos de 
fertilizantes. 

MO 3500 R$ 2,35 R$ 8.225,00 

15 

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

KG 4000 R$ 2,42 R$ 9.680,00 

16 

COCO SECO, de primeira, TAMANHO MEDIO 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte 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.  

UND 3500 R$ 3,00 R$ 10.500,00 
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17 

COENTRO, De primeira qualidade, in natura, 
folhas verdes, frescas, sem traços de 
descoloração, ressecamento ou queimaduras. 
Livres de folhas sujas de terra, isenta de 
sujidades, parasitos, larvas e resíduos de 
fertilizantes. 

MO 3500 R$ 1,57 R$ 5.495,00 

18 

COUVE, 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.  

MO 2500 R$ 1,83 R$ 4.575,00 

19 

ESPINAFRE, 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.  

MO 300 R$ 1,70 R$ 510,00 

20 

Farinha de mandioca, Natural, seca, fina, tipo 1, 
sem presença de terra, insetos fungos, 
parasitas e objetos estranhos. Livre de umidade 
e não empedradas. Não deve ser rançosas ou 
fermentadas. Rotulagem com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido, de acordo com as 
Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 

KG 3000 R$ 2,90 R$ 8.700,00 

21 

LARANJA pêra, in natura, em sacas contendo 
100 unidades cada, 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 9000 R$ 2,63 R$ 23.670,00 

22 

MAMÃO, de primeira, in natura, tipo papaia, 
sem escoriações externas, de consistência 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 4500 R$ 2,57 R$ 11.565,00 

23 

MANGA, de primeira, in natura,50% rosa 
amarelada 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 9000 R$ 2,53 R$ 22.770,00 

24 

MELANCIA, de primeira, in natura, TAMANHO 
MEDIO pesando entre 8 a 12kg cada unidade, 
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 

KG 19000 R$ 2,47 R$ 46.930,00 
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CNNPA.  

25 

MELÃO – de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, 
firme, sem rachaduras, sem danos físicos ou 
mecânicos. Devendo estar bem desenvolvidos e 
maduros, devendo apresentar 80 a 90% de 
maturação. Embalagem: em sacos plásticos 
resistentes, conforme quantidade solicitada, 
apresentando na embalagem etiqueta de 
pesagem.  

KG 7000 R$ 2,60 R$ 18.200,00 

26 

MILHO verde espiga, 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.  

UND 3000 R$ 1,25 R$ 3.750,00 

27 

PEPINO COMUM IN NATURA. Extra, cor verde 
escura ou verde claro, sem umidade externa 
anormal, tamanho e coloração uniforme, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos do 
manuseio e transporte. Deverá apresentar grau 
de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato 
e imediato. Medidas aproximadas: 
comprimento 14 a 24 cm, diâmetro 4 a 6 cm. 
Deverá ser entregue em caixas de plástico tipo 
monobloco.  

KG 2000 R$ 2,33 R$ 4.660,00 

28 

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

KG 1500 R$ 3,27 R$ 4.905,00 

29 

POLPA, de de frutas natural, sabores variados. 
Pacote contendo no mínimo 1 kg. Embalagem 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e capacidade, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Produto deverá ter registro no ministério da 
Agricultura e/ou ministério da saúde. 

KG 10500 R$ 7,50 R$ 78.750,00 

30 

QUIABO, 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 1278 da CNNPA.  

KG 2500 R$ 3,67 R$ 9.175,00 

31 

REPOLHO, de primeira, 50% verde e 50% roxo 
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 3500 R$ 2,37 R$ 8.295,00 
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32 
Sequilho, em embalagem plástica, integra, 
contendo data de Validade e de fabricação e 
qualidade preservada.  

KG 1000     

33 

TAPIOCA, Natural sem a presença de terra, 
insetos fungos, parasitas e objetos estranhos. 
Livre de umidade e não-empedradas. Não deve 
ser rançosas ou fermentadas. Rotulagem com 
identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade e peso líquido, de acordo 
com as Normas e Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. 

KG 2000 R$ 7,20 R$ 14.400,00 

34 

 Salsa. 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.  

MO 2000 R$ 2,10 R$ 4.200,00 

35 

TOMATE 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 a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.  

KG 6500 R$ 3,90 R$ 25.350,00 

        TOTAL R$ 497.720,00 

 

 
A Presidente da Comissão de licitação  informou a COOAMA que após a homologação do processo 
as mesmas deverão apresentar as amostras dos produtos tal como exige o item 6 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 pela Sra. Presidente, membros 
da comissão e demais presentes. 

 
CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Presidente 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO 

Membro 

 

LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 

Membro 

 

MAYANNA OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Nutricionista CRN5 9508/P 

 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO VALE DO JIQUIRIÇÁ – 

COOAMA 

Cosme Silveira Santana- CPF: 895.580.065-72 


