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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2018 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2018 

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 2018/2019. 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
 

Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 017/2018, Chamada Pública nº 002/2018 e 
considerando que esta Licitação atendeu a todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos das 
Leis nº 8.666/93, decido ADJUDICAR e HOMOLOGAR a licitação à COOPERATIVA DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO VALE DO JIQUIRIÇÁ -COOAMA, CNPJ: 10.823.327/0001-17, 
cujo resultado foi o seguinte: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD Preço unitário 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

8 
BEIJÚ, embalagem íntegra, com data de fabricação e de 
validade, qualidade preservada.  KG 4000 R$ 13,50 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 CNNPA.  

KG 19000 R$ 2,47 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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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 

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 

 
 
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, 08 de março de 2018. 
 

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JÚNIOR 
Prefeito Municipal 
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