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ADJUDICAÇÃO/RATIFICAÇÃO  
CHAMADA PÚBLICA 02/2022 

 
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA 

FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL 
 
OBJETO: Tem a presente Chamada Pública o objetivo de seleção de propostas de preços, para 
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, visando 
preparo de refeições que atenderão aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, que 
oferta a Educação Infantil e Ensino Fundamental, através do  Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE, bem como para compor a alimentação dos alunos da Creche, da Escola 
Família Agrícola pela Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Seabra – BA, de 
interesse da Secretaria Municipal de Educação, envolvendo em sua maioria recursos oriundos 
FNDE, para fornecimento parcelado durante o ano letivo de 2022. 
 
 
PARECER DO PREFEITO 
 
Estando os projetos de vendas das Entidades Proponentes de acordo com os termos do Edital 
da Chamada Pública 02/2022, e em atendimento a Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009, e 
a Resolução /CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009, subsidiariamente à Lei 8.666/93, Decreto 
Municipal Nº 151/2009 de 30/06/2009, conforme Edital de Chamada Pública nº 02/2022, 
publicado no Diário Oficial do Município – D.O.M., na Edição 4108 de 02/08/2022, na página 
eletrônica https://sai.io.org.br/ba/seabra/Site/DiarioOficial, noo Diário Oificial da União, Sessão 3, 
INSSN 1677-7069, Edoção 146 de 03/0/2022, no Jornal Correio (pag/fls. 22), de 03/08/2022 e 
publicada nos demais locais de costumes e veiculada publicação sonora (carro de som), além de 
outras formas de veiculação de publicidades não oficiais, com data de recebimento dos projetos 
de vendas até as 09:00hs do dia 03/08/2022 a 23/08/2022, e nesta data RATIFICO os atos 
praticados pela Comissão de Licitação, designada pela Portaria 019/2022 de 01/004/2022, que 
após Homologado, devendo serem convocados para assinatura do Contrato de Vendas de 
Produtos da Agricultura Familiar, nos termos da Lei: 
 
A ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DOS POVOADOS DE CACHOEIRA E MOCAMBO, inscrita no 
CNPJ 02.457.702/0001-24, com sede no Povoado de Cachoeira e Mocambo, Zona Rural, 
Seabra – BA.,CEP: 46900-000, apresentou projeto de venda no valor global de R$ R$ 
292.008,38 (duzentos e noventa e dois mil, oito reais e trinta e oito centavos), para os Núcleos I 
(Sede), VII (Bebedouro), e VIII (Cochó do Malheiro).  A entidade não apresentou projeto de 
venda para os itens 01 (Abacate), 05 (Alface), 07 (Banana da Terra), 10 (Beterraba), 11 (Café), 
18 (Couve), 25 (Polpa de Frutas), e 26 (Tangerina). Foi acolhido e aprovado o Projeto de Venda 
no valor Global apresentado, para os itens, quantitativos e valores unitários: 
PROPOSTA GLOBAL SELECIONADA: 
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND QTDE VL. UNIT VL. TOTAL 

1 

ABACATE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 0 R$ 7,10 R$ 0,00 

2 
ABÓBORA – madura, de primeira qualidade, in natura, livre de 

sujidades, fungos, parasitas, larvas ou resíduos de fertilizante. 
KG 980 R$ 4,88 R$ 4.782,40 
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Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

3 

AÇAFRÃO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 70 R$ 38,33 R$ 2.683,10 

4 

AIPIM – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, sem 

ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos estranhos ou 
terra aderidos em sua superfície, não apresentando manchas 
escuras em seu interior. Devendo apresentar características 
próprias do produto. 

KG 4675 R$ 5,02 R$ 23.468,50 

5 

ALFACE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

apresentando folhas íntegras e firmes, bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

MAÇO 0 R$ 2,95 R$ 0,00 

6 
ALHO – novo, de primeira qualidade, sem a réstia, firme, sem 

defeitos. Devendo apresentar características próprias do produto. 
KG 435 R$ 33,83 R$ 14.716,05 

7 

BANANA DA TERRA - em penca, nova, de primeira qualidade, 

uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

DZ 0 R$ 16,17 R$ 0,00 

8 

BANANA PRATA – em penca, nova, de primeira qualidade, 

uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

DZ 8042 R$ 6,28 R$ 50.503,76 

9 

BATATA DOCE - nova, de primeira qualidade, tamanho médio, 

sem ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos estranhos 
ou terra aderidos em sua superfície. Devendo apresentar 
características próprias do produto. 

KG 3961 R$ 5,10 R$ 20.201,10 

10 

BETERRABA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, com 
ausência de corpos estranhos ou terra aderidos em sua 
superfície. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 

KG 155 R$ 5,92 R$ 917,60 

11 

CAFÉ – em pó, torrado e moído, puro, de primeira qualidade, 

com ausência de larvas, parasitas e substâncias estranhas, livre 
de umidade, acondicionado em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 0 R$ 40,25 R$ 0,00 

12 

CEBOLA BRANCA– nova de primeira qualidade, tamanho 

médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, com brilho, intactas, 
firmes e bem desenvolvidas. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 1710 R$ 6,18 R$ 10.567,80 

13 

CENOURA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho 

médio, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Devendo apresentar características próprias 
do produto. Apresentando grau de maturação que lhes permita 

KG 980 R$ 6,69 R$ 6.556,20 



Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
4 - Ano XIV - Nº 4172 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MTC2QKVDMZJFRDU3OTMXQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça Benjamin Constant, 18 – Centro - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421 

C.N.P.J. 13.922.604/0001-37         site: www.seabra.ba.io.gov.br 
 

 

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 

14 

CHUCHU – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, sem 

ferimentos ou defeitos, sem manchas e com coloração uniforme, 
intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando grau de 
maturação que lhes permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

KG 980 R$ 6,09 R$ 5.968,20 

15 

COENTRO – de primeira qualidade, folhas integras e de cor viva, 

firmes e bem desenvolvidas, com ausência de corpos estranhos 
ou terra aderidos em suas raízes. Devendo apresentar 
características próprias do produto. 

MAÇO 2203 R$ 2,91 R$ 6.410,73 

16 

COMINHO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 45 R$ 35,10 R$ 1.579,50 

17 

CORANTE – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 78 R$ 27,67 R$ 2.158,26 

18 

COUVE de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

apresentando folhas íntegras e firmes, bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

MAÇO 0 R$ 3,10 R$ 0,00 

19 

FARINHA DE MANDIOCA– de primeira qualidade, ligeiramente 

torrada, de cor clara e uniforme, isenta de parasitas, sujidades, 
larvas, livre de umidade, odor e fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem própria para armazenar alimentos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 1625 R$ 7,14 R$ 11.602,50 

20 

FEIJÃO– de primeira qualidade, novo, constituído de grãos 

íntegros e sãos, liso, isento de materiais terrosos, pedras, fungos, 
corpos estranhos, sujidades, mistura de outras variedades, livre 
de umidade, acondicionado em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 947 R$ 10,25 R$ 9.706,75 

21 

LARANJA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

UND 16752 R$ 1,86 R$ 31.158,72 

22 

MAMÃO – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 4259 R$ 4,37 R$ 18.611,83 

23 

MELANCIA - de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 18860 R$ 3,24 R$ 61.106,40 

24 
PIMENTÃO - novo, de primeira qualidade, tamanho médio a 

grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 
KG 830 R$ 5,95 R$ 4.938,50 
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coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

25 

POLPA DE FRUTA - de primeira qualidade, congelada, não 

apresentando quantidade significativa de água em sua 
composição, de sabores diversos (exceto tamarindo), 
devidamente rotulada, conservada adequadamente para 
transporte, acondicionada em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 0 R$ 14,54 R$ 0,00 

26 

TANGERINA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

UND 0 R$ 0,93 R$ 0,00 

27 

TAPIOCA – derivada da mandioca, de primeira qualidade, isenta 

de matéria terrosa, branca (sem manchas), livre de umidade, 
odor e fragmentos estranhos, acondicionada em embalagem 
própria para armazenar alimentos. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando embalagem de 
1 Kg. 

KG 289 R$ 9,98 R$ 2.884,22 

28 

TOMATE – novo, de primeira qualidade, tamanho médio a 

grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 207 R$ 7,18 R$ 1.486,26 

VALOR TOTAL   292.008,38 

 
A COOPERATIVA DE PRODUTORES ORGÂNICOS E BIODINÂMICOS DA CHAPADA 
DIAMANTINA – COOPERBIO, inscrita no CNPJ 09.512.677/0001-83, com sede na Estrada da 
Lagoa da Boa Vista S/N, Zona Rural, Comunidade da Churé, Seabra – BA.,CEP 46.900-000, 
apresentou projeto de venda no valor global de R$ 10.062,50 (dez mil, sessenta e dois reais e 
cinquenta centavos), para o item 11 (Café), para todos os Núcleos (Núcleos I (Sede), II 
(Alagadiço), III (Baixãozinho), IV (Olhos D’Água), V (Baixio), VI (Baraúnas), VII (Bebedouro), VIII 
(Cochó do Malheiro), IX (Lagoa da Boa Vista), X (Palmeira dos Mendes), XI (Prata de Baixo) e 
XII (Velame)). Foi acolhido e aprovado o Projeto de Venda no valor Global apresentado, para os 
itens, quantitativos e valores unitários: 
PROPOSTA GLOBAL SELECIONADA: 
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND QTDE VL. UNIT VL. TOTAL 

11 

CAFÉ – em pó, torrado e moído, puro, de primeira qualidade, 

com ausência de larvas, parasitas e substâncias estranhas, livre 
de umidade, acondicionado em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 250 R$ 40,25 R$ 10.062,50 

VALOR TOTAL   10.062,50 

 

A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA E AGRONEGÓCIO DE 
LAGOA DA BOA VISTA., inscrita CNPJ sob Nº 18.232.895/0001-55, com sede no Povoado da 
Lagoa da Boa Vista, Zona Rural, Seabra – BA., CEP: 46.900-000, apresentou projeto de venda 
no valor global de R$ 58.576,11 (cinquenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e onze 
centavos), para o Núcleo IX (Lagoa da Boa Vista). A entidade apresentou amostras para 
análises dos itens exigidos, dentre eles a do item 25 (POLPA DE FRUTA), que constatado não 
haver registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, na 
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forma de legislação, em especial do Decreto Federal 10.026/2019, portanto sendo Reprovado, e 
o item 11 (Café), desclassificado. Foi acolhido e aprovado o Projeto de Venda no valor Global R$ 
40.930,42 (quarenta e um mil, novecentos e trinta reeais e quarenta e dois centavos). Foi 
acolhido e aprovado o Projeto de Venda no valor Global, para os itens, quantitativos e valores 
unitários: 
PROPOSTA GLOBAL SELECIONADA: 
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND QTD VL. UNIT VL. TOTAL 

1 

ABACATE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 16 R$ 7,10 R$ 113,60 

2 

ABÓBORA – madura, de primeira qualidade, in natura, 
livre de sujidades, fungos, parasitas, larvas ou resíduos 
de fertilizante. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 135 R$ 4,88 R$ 658,80 

3 

AÇAFRÃO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em 
embalagem pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma 
embalagem resistente de polietileno transparente que 
suporte o transporte sem perder sua integridade. Isento 
de umidade, bolores e mofo, com cor, aroma e textura 
característico. 

KG 23 R$ 38,33 R$ 881,59 

4 

AIPIM – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, 
sem ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos 
estranhos ou terra aderidos em sua superfície, não 
apresentando manchas escuras em seu interior. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 

KG 630 R$ 5,02 R$ 3.162,60 

5 

ALFACE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, apresentando folhas íntegras e firmes, bem 
desenvolvidos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

MAÇO 16 R$ 2,95 R$ 47,20 

6 
ALHO – novo, de primeira qualidade, sem a réstia, firme, 
sem defeitos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. 

KG 54 R$ 33,83 R$ 1.826,82 

7 

BANANA DA TERRA - em penca, nova, de primeira 
qualidade, uniformes, firmes, sem ferimentos ou 
defeitos. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. 

DZ 0 R$ 16,17 R$ 0,00 

8 

BANANA PRATA – em penca, nova, de primeira 
qualidade, uniformes, firmes, sem ferimentos ou 
defeitos. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a 

DZ 1050 R$ 6,28 R$ 6.594,00 
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conservação em condições adequadas para o consumo. 

9 

BATATA DOCE - nova, de primeira qualidade, tamanho 
médio, sem ferimentos ou defeitos, com ausência de 
corpos estranhos ou terra aderidos em sua superfície. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 

KG 548 R$ 5,10 R$ 2.794,80 

10 

BETERRABA – sem folhas, nova, de primeira 
qualidade, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou 
defeitos, com ausência de corpos estranhos ou terra 
aderidos em sua superfície. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando grau 
de maturação que lhes permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. 

KG 31 R$ 5,92 R$ 183,52 

11 

CAFÉ – em pó, torrado e moído, puro, de primeira 
qualidade, com ausência de larvas, parasitas e 
substâncias estranhas, livre de umidade, acondicionado 
em embalagem própria para armazenar alimentos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 0 R$ 40,25 0,00 

12 

CEBOLA BRANCA– nova de primeira qualidade, 
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, 
com brilho, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 217 R$ 6,18 R$ 1.341,06 

13 

CENOURA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, 
tamanho médio, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo 
apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo 

KG 135 R$ 6,69 R$ 903,15 

14 

CHUCHU – novo, de primeira qualidade, tamanho 
médio, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas e com 
coloração uniforme, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 138 R$ 6,09 R$ 840,42 

15 

COENTRO – de primeira qualidade, folhas integras e de 
cor viva, firmes e bem desenvolvidas, com ausência de 
corpos estranhos ou terra aderidos em suas raízes. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 

MAÇO 302 R$ 2,91 R$ 878,82 

16 

COMINHO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em 
embalagem pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma 
embalagem resistente de polietileno transparente que 
suporte o transporte sem perder sua integridade. Isento 
de umidade, bolores e mofo, com cor, aroma e textura 
característico. 

KG 15 R$ 35,10 R$ 526,50 

17 
CORANTE – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em 
embalagem pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma 
embalagem resistente de polietileno transparente que 

KG 26 R$ 27,67 R$ 719,42 
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suporte o transporte sem perder sua integridade. Isento 
de umidade, bolores e mofo, com cor, aroma e textura 
característico. 

18 

COUVE de primeira qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, apresentando folhas íntegras e firmes, bem 
desenvolvidos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

MAÇO 16 R$ 3,10 R$ 49,60 

19 

FARINHA DE MANDIOCA– de primeira qualidade, 
ligeiramente torrada, de cor clara e uniforme, isenta de 
parasitas, sujidades, larvas, livre de umidade, odor e 
fragmentos estranhos, acondicionada em embalagem 
própria para armazenar alimentos. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando 
embalagem de 1 Kg. 

KG 173 R$ 7,14 R$ 1.235,22 

20 

FEIJÃO– de primeira qualidade, novo, constituído de 
grãos íntegros e sãos, liso, isento de materiais terrosos, 
pedras, fungos, corpos estranhos, sujidades, mistura de 
outras variedades, livre de umidade, acondicionado em 
embalagem própria para armazenar alimentos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. 
Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 119 R$ 10,25 R$ 1.219,75 

21 

LARANJA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

UND 2207 R$ 1,86 R$ 4.105,02 

22 

MAMÃO – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, intactos, firmes e bem 
desenvolvidos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo 

KG 504 R$ 4,37 R$ 2.202,48 

23 

MELANCIA - de primeira qualidade, sem ferimentos ou 
defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 2269 R$ 3,24 R$ 7.351,56 

24 

PIMENTÃO - novo, de primeira qualidade, tamanho 
médio a grande, sem ferimentos ou defeitos, sem 
manchas, com coloração uniforme e brilho. Devendo 
apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 108 R$ 5,95 R$ 642,60 

25 
POLPA DE FRUTA - de primeira qualidade, congelada, 
não apresentando quantidade significativa de água em 

KG 0 R$ 14,54 R$ 0,00 
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sua composição, de sabores diversos (exceto 
tamarindo), devidamente rotulada, conservada 
adequadamente para transporte, acondicionada em 
embalagem própria para armazenar alimentos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. 
Apresentando embalagem de 1 Kg. 

26 

TANGERINA – de primeira qualidade, sem ferimentos 
ou defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem 
desenvolvidas. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação 
que lhes permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

UND 2207 R$ 0,93 R$ 2.052,51 

27 

TAPIOCA – derivada da mandioca, de primeira 
qualidade, isenta de matéria terrosa, branca (sem 
manchas), livre de umidade, odor e fragmentos 
estranhos, acondicionada em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando 
embalagem de 1 Kg. 

KG 32 R$ 9,98 R$ 319,36 

28 

TOMATE – novo, de primeira qualidade, tamanho médio 
a grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, 
com coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando grau 
de maturação que lhes permita suportar a manipulação, 
o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. 

KG 39 R$ 7,18 R$ 280,02 

VALOR TOTAL 40.930,42 

 
A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DA SANTANA, inscrita no CNPJ sob Nº 17.079.461/0001-
02, com sede no Povoado de Santana S/N, Zona Rural, Seabra – BA., CEP 46.900-000, 
apresentou projeto de venda no valor global de R$ 110.872,04 (cento e dez mil, oitocentos e 
setenta e dois reais e quatro centavos), para os Núcleos II (Alagadiço), III (Baixãozinho),  IV 
(Olhos D’Água), V (Baixio da Aguada), VI (Baraúnas), X (Palmeiras dos Mendes) e XII (Velame). 
A entidade não cotou os itens 07 (Banana da Terra), 10 (Beterraba), 11 (Café), e 25 (Polpa de 
Frutas). Foi acolhido e aprovado o Projeto de Venda no valor Global, para os itens, quantitativos 
e valores unitários: 
PROPOSTA GLOBAL SELECIONADA: 
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND QTD VL. UNIT VL. TOTAL 

1 

ABACATE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactos, firmes e bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 44 7,10 312,40 

2 

ABÓBORA – madura, de primeira qualidade, in natura, livre de 

sujidades, fungos, parasitas, larvas ou resíduos de fertilizante. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 243 4,88 1.185,84 

3 

AÇAFRÃO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 

KG 147 38,33 5.634,51 
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sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

4 

AIPIM – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, sem 

ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos estranhos ou 
terra aderidos em sua superfície, não apresentando manchas 
escuras em seu interior. Devendo apresentar características 
próprias do produto. 

KG 1340 5,02 6.726,80 

5 

ALFACE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

apresentando folhas íntegras e firmes, bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

MAÇO 58 2,95 171,10 

6 

ALHO – novo, de primeira qualidade, sem a réstia, firme, sem 

defeitos. Devendo apresentar características próprias do 
produto. 

KG 119 33,83 4.025,77 

7 

BANANA DA TERRA - em penca, nova, de primeira qualidade, 

uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

DZ 0 16,17 0,00 

8 

BANANA PRATA – em penca, nova, de primeira qualidade, 

uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

DZ 2717 6,28 17.062,76 

9 

BATATA DOCE - nova, de primeira qualidade, tamanho médio, 

sem ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos estranhos 
ou terra aderidos em sua superfície. Devendo apresentar 
características próprias do produto. 

KG 1272 5,10 6.487,20 

10 

BETERRABA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, com 
ausência de corpos estranhos ou terra aderidos em sua 
superfície. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 

KG 0 5,92 0,00 

11 

CAFÉ – em pó, torrado e moído, puro, de primeira qualidade, 

com ausência de larvas, parasitas e substâncias estranhas, 
livre de umidade, acondicionado em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 0 40,25 0,00 

12 

CEBOLA BRANCA– nova de primeira qualidade, tamanho 

médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, com brilho, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando grau de 
maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 565 6,18 3.491,70 

13 

CENOURA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho 

médio, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 243 6,69 1.625,67 

14 

CHUCHU – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, sem 

ferimentos ou defeitos, sem manchas e com coloração 
uniforme, intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo 

KG 243 6,09 1.479,87 
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apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

15 

COENTRO – de primeira qualidade, folhas integras e de cor 

viva, firmes e bem desenvolvidas, com ausência de corpos 
estranhos ou terra aderidos em suas raízes. Devendo 
apresentar características próprias do produto. 

MAÇO 693 2,91 2.016,63 

16 

COMINHO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 96 35,10 3.369,60 

17 

CORANTE – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 165 27,67 4.565,55 

18 

COUVE de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

apresentando folhas íntegras e firmes, bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

MAÇO 53 3,10 164,30 

19 

FARINHA DE MANDIOCA– de primeira qualidade, ligeiramente 

torrada, de cor clara e uniforme, isenta de parasitas, sujidades, 
larvas, livre de umidade, odor e fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem própria para armazenar 
alimentos. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 563 7,14 4.019,82 

20 

FEIJÃO– de primeira qualidade, novo, constituído de grãos 

íntegros e sãos, liso, isento de materiais terrosos, pedras, 
fungos, corpos estranhos, sujidades, mistura de outras 
variedades, livre de umidade, acondicionado em embalagem 
própria para armazenar alimentos. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando embalagem 
de 1 Kg. 

KG 379 10,25 3.884,75 

21 

LARANJA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

UND 6112 1,86 11.368,32 

22 

MAMÃO – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 1168 4,37 5.104,16 

23 

MELANCIA - de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 6112 3,24 19.802,88 

24 

PIMENTÃO - novo, de primeira qualidade, tamanho médio a 

grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 

KG 267 5,95 1.588,65 
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em condições adequadas para o consumo. 

25 

POLPA DE FRUTA - de primeira qualidade, congelada, não 

apresentando quantidade significativa de água em sua 
composição, de sabores diversos (exceto tamarindo), 
devidamente rotulada, conservada adequadamente para 
transporte, acondicionada em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 0 14,54 0,00 

26 

TANGERINA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

UND 6112 0,93 5.684,16 

27 

TAPIOCA – derivada da mandioca, de primeira qualidade, 

isenta de matéria terrosa, branca (sem manchas), livre de 
umidade, odor e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem própria para armazenar alimentos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
embalagem de 1 Kg. 

KG 85 9,98 848,30 

28 

TOMATE – novo, de primeira qualidade, tamanho médio a 

grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 35 7,18 251,30 

VALOR TOTAL   110.872,04 

 
A ASSOCIAÇÃO RURAL PRATA DE BAIXO, inscrita no CNPJ sob Nº 02.011.368/0001-80, 
com sede no Povoado de Prata de Baixo, Centro – Seabra – BA., CEP 46.900-000, apresentou 
projeto de venda no valor global de R$ 30.586,69 (trinta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e 
sessenta e nove centavos), para os Núcleos I (Sede), I (Sede), VII (Bebedouro) e VIII (Cochó) 
para os itens 01 (Abacate), 05 (Alface), 07 (Banana da Terra), 10 (Beterraba), 18 (Couve), e 26 
(Tangerina), e para o Núcleo IX (Prata), todos os itens (exceto  para os itens 11 (Café) e 25 
(Polpa de Frutas)). Foi acolhido e aprovado o Projeto de Venda no valor Global apresentado. Foi 
acolhido e aprovado o Projeto de Venda no valor Global, para os itens, quantitativos e valores 
unitários: 
PROPOSTA GLOBAL SELECIONADA: 
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND QTDE VL. UNIT VL. TOTAL 

1 

ABACATE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactos, firmes e bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 105 7,10 745,50 

2 

ABÓBORA – madura, de primeira qualidade, in natura, livre de 

sujidades, fungos, parasitas, larvas ou resíduos de fertilizante. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 16 4,88 78,08 

3 

AÇAFRÃO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 23 38,33 881,59 

4 AIPIM – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, sem KG 5 5,02 25,10 
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ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos estranhos ou 
terra aderidos em sua superfície, não apresentando manchas 
escuras em seu interior. Devendo apresentar características 
próprias do produto. 

5 

ALFACE – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

apresentando folhas íntegras e firmes, bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

MAÇO 137 2,95 404,15 

6 

ALHO – novo, de primeira qualidade, sem a réstia, firme, sem 

defeitos. Devendo apresentar características próprias do 
produto. 

KG 9 33,83 304,47 

7 

BANANA DA TERRA - em penca, nova, de primeira qualidade, 

uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

DZ 186 16,17 3.007,62 

8 

BANANA PRATA – em penca, nova, de primeira qualidade, 

uniformes, firmes, sem ferimentos ou defeitos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

DZ 178 6,28 1.117,84 

9 

BATATA DOCE - nova, de primeira qualidade, tamanho médio, 

sem ferimentos ou defeitos, com ausência de corpos estranhos 
ou terra aderidos em sua superfície. Devendo apresentar 
características próprias do produto. 

KG 81 5,10 413,10 

10 

BETERRABA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, 

tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, com 
ausência de corpos estranhos ou terra aderidos em sua 
superfície. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 

KG 155 5,92 917,60 

11 

CAFÉ – em pó, torrado e moído, puro, de primeira qualidade, 

com ausência de larvas, parasitas e substâncias estranhas, 
livre de umidade, acondicionado em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 0 40,25 0,00 

12 

CEBOLA BRANCA– nova de primeira qualidade, tamanho 

médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, com brilho, 
intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando grau de 
maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 35 6,18 216,30 

13 

CENOURA – sem folhas, nova, de primeira qualidade, tamanho 

médio, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, intactas, firmes e 
bem desenvolvidas. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 16 6,69 107,04 

14 

CHUCHU – novo, de primeira qualidade, tamanho médio, sem 

ferimentos ou defeitos, sem manchas e com coloração 
uniforme, intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 

KG 16 6,09 97,44 
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consumo. 

15 

COENTRO – de primeira qualidade, folhas integras e de cor 

viva, firmes e bem desenvolvidas, com ausência de corpos 
estranhos ou terra aderidos em suas raízes. Devendo 
apresentar características próprias do produto. 

MAÇO 50 2,91 145,50 

16 

COMINHO – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 15 35,10 526,50 

17 

CORANTE – EM PÓ, de 1ª qualidade disposto em embalagem 

pacote de 500g ou 1kg, envolto em uma embalagem resistente 
de polietileno transparente que suporte o transporte sem perder 
sua integridade. Isento de umidade, bolores e mofo, com cor, 
aroma e textura característico. 

KG 26 27,67 719,42 

18 

COUVE de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

apresentando folhas íntegras e firmes, bem desenvolvidos. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

MAÇO 135 3,10 418,50 

19 

FARINHA DE MANDIOCA– de primeira qualidade, ligeiramente 

torrada, de cor clara e uniforme, isenta de parasitas, sujidades, 
larvas, livre de umidade, odor e fragmentos estranhos, 
acondicionada em embalagem própria para armazenar 
alimentos. Devendo apresentar características próprias do 
produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 36 7,14 257,04 

20 

FEIJÃO– de primeira qualidade, novo, constituído de grãos 

íntegros e sãos, liso, isento de materiais terrosos, pedras, 
fungos, corpos estranhos, sujidades, mistura de outras 
variedades, livre de umidade, acondicionado em embalagem 
própria para armazenar alimentos. Devendo apresentar 
características próprias do produto. Apresentando embalagem 
de 1 Kg. 

KG 24 10,25 246,00 

21 

LARANJA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

UND 398 1,86 740,28 

22 

MAMÃO – de primeira qualidade, sem ferimentos ou defeitos, 

sem manchas, intactos, firmes e bem desenvolvidos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
grau de maturação que lhes permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

KG 80 4,37 349,60 

23 

MELANCIA - de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

KG 398 3,24 1.289,52 

24 

PIMENTÃO - novo, de primeira qualidade, tamanho médio a 

grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 18 5,95 107,10 

25 
POLPA DE FRUTA - de primeira qualidade, congelada, não 

apresentando quantidade significativa de água em sua 
KG 0 14,54 0,00 
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composição, de sabores diversos (exceto tamarindo), 
devidamente rotulada, conservada adequadamente para 
transporte, acondicionada em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

26 

TANGERINA – de primeira qualidade, sem ferimentos ou 

defeitos, sem manchas, intactas, firmes e bem desenvolvidas. 
Devendo apresentar características próprias do produto. 
Apresentando grau de maturação que lhes permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. 

UND 18662 0,93 17.355,66 

27 

TAPIOCA – derivada da mandioca, de primeira qualidade, 

isenta de matéria terrosa, branca (sem manchas), livre de 
umidade, odor e fragmentos estranhos, acondicionada em 
embalagem própria para armazenar alimentos. Devendo 
apresentar características próprias do produto. Apresentando 
embalagem de 1 Kg. 

KG 8 9,98 79,84 

28 

TOMATE – novo, de primeira qualidade, tamanho médio a 

grande, sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 
coloração uniforme e brilho. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 

KG 5 7,18 35,90 

VALOR TOTAL   30.586,69 

 
DAS ENTIDADES REGIONAIS: 
 
A COOPERATIVA REGIONAL DE REFORMA AGRÁRIA DA CHAPADA DIAMANTINA - 
COOPRACD, inscrita no CNPJ 01.890.241/0001-10, com sede na Av. Medeiros Neto Nº 407, 
Centro, Itaberaba – BA., CEP 46.880-000, apresentou proposta global no valor de R$ 694.590,53 
(seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três 
centavos), para todos os itens e para todos os Núcleos (Núcleos I (Sede), II (Alagadiço), III 
(Baixãozinho), IV (Olhos D’Água), V (Baixio), VI (Baraúnas), VII (Bebedouro), VIII (Cochó do 
Malheiro), IX (Lagoa da Boa Vista), X (Palmeira dos Mendes), XI (Prata de Baixo) e XII 
(Velame)), apresentando amostras dos itens exigidos, inclusive para o item 23 (polpa de frutas), 
demonstrado o registro do produto. Foi acolhido e aprovado o Projeto de Venda, na condição de 
remanescente (entidade regional), para o item 25 (polpa de frutas), para todos os núcleos, no 
valor global de R$ 211.048,10 (duzentos e onze mil, oitenta e quatro reais e dez centavos), para 
os quantitativos e valores unitários. 
PROPOSTA GLOBAL SELECIONADA: 
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO UND QTDE VL. UNIT VL. TOTAL 

25 

POLPA DE FRUTA - de primeira qualidade, congelada, não 

apresentando quantidade significativa de água em sua 
composição, de sabores diversos (exceto tamarindo), 
devidamente rotulada, conservada adequadamente para 
transporte, acondicionada em embalagem própria para 
armazenar alimentos. Devendo apresentar características 
próprias do produto. Apresentando embalagem de 1 Kg. 

KG 14515 14,54 211.048,10 

VALOR TOTAL   211.048,10 

 
As despesas decorrente da presente correrão por conta das seguintes dotações: 
 
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Unidade: 05 UNIDADE DE EDUCAÇÃO 
Proj/Ativ. 2.017 - Programa de Assistência Alimentar e Nutricional aos Educandos 
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Classificação Econômica: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de consumo 
Fonte de Recurso: 15                                    
 
Total ADJUDICADO: R$ 694.590,53 (seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa 
reais e cinquenta e tres centavos). 
 
Autorizo a publicação dos atos da Chamada Pública Nº 02/2022, e a contratação dos 
licitantes vencedores. 
 
Registre-se e Publique-se! 
 
 
Seabra/BA, 05 de setembro de 2022. 

 
 
Fabio Miranda de Oliveira 
Prefeito Municipal 


