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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 259/2017 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 

OBJETO: 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 2017/2018. 

 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 

Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 259/2017, Chamada Pública nº 001/2017 e 

considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos das 

Leis nº 8.666/93, apresentando considerável economia para a Administração, decido ADJUDICAR e 

HOMOLOGAR a licitação cujo resultado foi o seguinte: 

 

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO VALE DO JIQUIRIÇÁ – 
COOAMA/DAP-SDW1082332700010612141216 

        ORDEM DESCRIÇÃO DETALHADA UND QTDE VALOR UNITÁRIO 

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 6.000 R$ 2,40 

2 

AIMPIM de primeira, branco, casca lisa e sem 
presença de raízes e peso unitário entre 1 e 3,5 Kg, 
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 4.800 R$ 2,25 

3 

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 4.800 R$ 2,07 

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 8.400 R$ 3,33 
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5 

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 4.500 R$ 2,96 

6 

Bolo, alimento processado. Embalagem íntegra, com 
data de fabricação e de validade, qualidade 
preservada. O mesmo deve conter características 
próprias para consumo, e que permita suportar a 
manipulação o transporte, bem como encontrar-se 
livre de sujidades. 

UND 1.080 R$ 13,00 

7 

BRÓCOLIS, novo, de 1ª qualidade, apresentando grau 
de evolução completo do tamanho, aroma e cor 
própria. Sem folhas, com floretes sadios, sem partes 
estragadas, 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 240 R$ 2,57 

8 

CEBOLA BRANCA, 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 3.600 R$ 3,00 

9 

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

KG 3.600 R$ 2,47 

10 

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

MO 2.400 R$ 1,80 

11 

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 2.400 R$ 2,07 
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12 

COCO SECO, de primeira, in natura, TAMANHO 
MÉDIO,  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 2.400 R$ 2,93 

13 

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

MO 3.360 R$ 1,85 

14 

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

MO 2.400 R$ 1,90 

15 

FARINHA DE MANDIOCA, crua, branca, inseta 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 número 263 de 22/09/05 da ANVISA e 
alterações posteriores. Deve atender às normas de 
rotulagem geral, nutricional e específicas no 
respectivo Regularmento Técnico, devendo 
apresentar identificação e contato do fornecedor, 
nome do produto, peso, prazo de validade, 
informações nutricionais. 

KG 3.000 R$ 3,50 

16 

LARANJA Pêra, in natura, de primeira qualidade 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 6.000 R$ 2,25 

17 

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

KG 3.600 R$ 2,40 

18 

MELANCIA, de primeira qualidade, in natura, 
TAMANHO MÉDIO pesando entre 8 a 12 kg 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 CNNPA. 

KG 12.000 R$ 1,20 
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19 

PEPINO, tipo comum, classificação extra. 
Características: produto selecionado consistente, 
tamanho e coloração: uniformes, sem umidade 
externa anormal,  sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Deverá 
apresentar 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 2.160 R$ 2,30 

20 

PIMENTÃO 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 3.000 R$ 3,27 

21 

POLPA  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 6.000 R$ 6,75 

22 

QUIABO, de primeira, in natura, sem danos 
mecânicos, tamanho médio a grande e 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 3.600 R$ 3,83 

23 

REPOLHO 80% verde, de primeira qualidade. 
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 a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo 
com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 3.000 R$ 2,32 

24 

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 Resoluões 
vigentes da ANVISA/MS. 

KG 2.400 R$ 6,25 

25 

TEMPERO VERDE SORTIDO - manjericão, salsa e 
outros, 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 2.400 R$ 1,85 
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26 

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 3.600 R$ 3,33 

   TOTAL R$ 292.366,80 

 
 
Fica convocado o vencedor desta Licitação, a comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Amargosa, situado no mesmo endereço do Edital, para assinar o contrato, no prazo de até 03 (três) dias úteis, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 

8.666/93. 

 

Registre-se. Publique-se. 

 

Amargosa/BA, 11 de julho de 2017. 

 

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 


