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RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
CNPJ/MF Nº 14.147.474/0001-75
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 003/2022
O MUNICÍPIO DE COARACI - BA, por meio do Presidente da CPL, torna público aos
interessados o resultado do Chamada Pública abaixo especificada:
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA 003/2022.
OBJETO: CHAMADA PÚBLICA N° 003/2022 para fins de recebimento dos Projetos
de Vendas de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar
Rural destinado à Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores, em
conformidade com a Lei nº 11.947/09, Resolução FNDE Nº 026 de 17 de junho de
2013, alterada pela Resolução nº 04 de abril de 2015 e Lei nº 8.666/93 e demais
alterações posteriores.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 065/2022
VENCEDORES/VALOR GLOBAL DOS PROJETOS:

1.

2.

3.

4.

IORGUTE INTEGRAL, rico em nutrientes. Embalagem com
no mínimo 950 gramas com indicação do produto, marca da
fabricante data de fabricante e prazo de validade. Produto
deve ter registro no ministério da agricultura ou/ e no
ministério da saúde / SIE (Serviço de inspeção Estadual)
LEITE, liquido, integral, pasteurizado, embalagem com no
mínimo 01 litros, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde / SIE (Serviço de inspeção Estadual).
Prazo de validade mínimo de 07 (sete) dias a partir data de
entrega.
MANTEIGA, com sal de primeira qualidade, embalagem com
no mínimo 500 gramas, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso liquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou
Ministério da Saúde / SIE (Serviço de inspeção Estadual).
Prazo de validade mínimo de 6 (seis) meses a partir data de
entrega.
QUEIJO TIPO MUSSARELA, 1ª qualidade, com registro
no SIF / SIE ou SISP, produto elaborado unicamente com
leite de vaca, com aspecto de massa semidura, cor branco
creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente
salgado próprio.

UND

25.000

LT

20.000

UND

500

KG

2.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
CNPJ/MF Nº 14.147.474/0001-75
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

COOPERATIVA DE PRODUTORES DE LEITE DAS BACIAS DO ALMADA E GONGOGI,
CNPJ/MF Nº 11.982.966/0001-98, com o valor global de R$ 303.000,00 (trezentos e três
mil reais).

POLPA DE FRUTA, natural, sabor acerola,
selecionada,
isenta
de
contaminação,
sem
conservante, acondicionada em embalagem plástica,
transparente, resistente e não violada, que garanta a
1. integridade do produto até o momento do consumo,
em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no
órgão Estadual. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou em caixas térmicas.
POLPA DE FRUTA, natural, sabor cajá, selecionada,
isenta de contaminação, sem conservante,
acondicionada em embalagem plástica, transparente,
resistente e não violada, que garanta a integridade do
2. produto até o momento do consumo, em embalagens
de 1 kg, devendo apresentar na embalagem a
composição básica, as informações nutricionais e o
prazo de validade, com registro no órgão Estadual.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou em
caixas térmicas.
POLPA DE FRUTA, natural, sabor goiaba,
selecionada, isenta de contaminação, sem
conservante, acondicionada em embalagem plástica,
transparente, resistente e não violada, que garanta a
3. integridade do produto até o momento do consumo,
em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no
órgão Estadual. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou em caixas térmicas.
POLPA DE FRUTA, natural, sabor cacau,
selecionada, isenta de contaminação, sem
conservante, acondicionada em embalagem plástica,
transparente, resistente e não violada, que garanta a
4. integridade do produto até o momento do consumo,
em embalagens de 1 kg, devendo apresentar na
embalagem a composição básica, as informações
nutricionais e o prazo de validade, com registro no
órgão Estadual. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou em caixas térmicas.

UND

3.000

UND

3.000

UND

3.000

UND

3.000

11,00

11,00

11,00

11,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
CNPJ/MF Nº 14.147.474/0001-75
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FRUTAS E POLPAS DA AGRICULTURA
FAMILIAR DA BACIA DO RIO ALMADA, CNPJ/MF Nº 12.475.200/0001-80, com o valor
global de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

OVOS, tipo extra, classe A, branco, embalagem
contendo 12 unidades, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso líquido mínimo de 720
gramas. Prazo de validade mínimo de 6 (seis)
meses a partir data de entrega.
ABOBORA, de primeira, com características
organolépticas (cor, odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem danos químicos, físicos
e biológicos, 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.
AIPIM, tipo branca/amarela, de primeira, raízes
grandes, no grau normal de evolução de
tamanho, cor própria da espécie, uniformes,
frescas, com casca, inteiras, sem ferimentos ou
defeitos, não fibrosa, livres da maior parte
possível de terra e corpos estranhos aderente à
superfície externa e isentas de umidade.
BATATA DOCE - ROXA, de primeira, sem rama,
tamanho e coloração uniformes, fresca, compacta
e firme. Sem lesões de origem rachaduras e
cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos
de manuseios e transporte, devendo ser bem
desenvolvidas.
FEIJAO DE CORDA, não deverá conter sujidades
superior a 5%, embalagem violada não será
aceita.
Embalagem:
deve
estar
intacta,
acondicionada em embalagens atóxicas de 1 kg
cada pacote de polietileno leitoso ou transparente.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses data de
fabricação: máximo de 30 dias.
LIMÃO, fruto de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira qualidade;
fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloração

UND

100

KG

1.000

KG

1.500,00

15,00

7,00

6,00

8,00
KG

KG

KG

1.500,00

200

100

14,00

8,00
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CNPJ/MF Nº 14.147.474/0001-75
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

uniforme apresentando grau de maturação tal que
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para o
consumo; isento de sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos aderidos à superfície
externa, e de origem orgânica. Não deve
apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.
COUVE, de 1ª qualidade apresentar as
características de qualidade, bem formadas com
coloração própria, superfície lisa, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar
7.
em perfeitas condições de conservação e
maturação. Embalagem: o produto deve se
apresentar em caixas plásticas e separadas em
maços em sacos tipo rede 20kg, embalados
individualmente,
FEIJAO VERDE, não deverá conter sujidades
superior a 5% embalagem violada não serão
aceitas. Embalagem: deve estar intacta,
8.
acondicionada em embalagens atóxicas de 1 kg
cada pacote de polietileno leitoso ou transparente.
Prazo de validade: mínimo de 6 meses data de
fabricação: máximo de 30 dias.
BANANA PRATA, produto deverá estar com bom
aspecto e aroma característico, casca bem
9.
amarela com pequenas manchas marrons, de
aspecto firme e sem partes moles ou
machucadas. Com maturação média.
10. TOMATE, produto deve ser firme, lustroso e com
o cabo verde.

KG

KG

KG

KG

PUBA, seca, de primeira qualidade, em sacos plásticos kg
transparentes, livre de sujidades em embalagem de 1 kg.

11.

100

200

5.000

2.000

6,00

12,00

6,00

11,00

500

12,00

500

26,00

1.000

7,00

BEIJU de coco seco, embalagem plástica, com boa

12.conservação em embalagem de 1 kg.

kg

FARINHA de mandioca seca e torrada, subgrupo fina, kg

13.classe branca, tipo 1, isenta de matéria terrosa, parasita
e umidade. Deve apresentar coloração homogênea e
ausência de odores. Embalagem: pacotes de polietileno
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atóxico transparente, termossoldado, com peso líquido
de 1000g Data de Validade: mínimo de 180 dias.
INHAME de primeira, com casca, deve apresentar as kg
características de qualidade, bem formadas com
coloração própria, superfície lisa, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, estar em
14.perfeitas condições de conservação e maturação. Deve
ser de tamanho médio, produto com tamanho muito
pequeno ou deteriorado não serão aceitos. Embalagem:
O produto deve estar embalado em sacos resistentes
(tipo rede) de 5 kg.

500

10,00

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES OJEFFERSON SANTOS, CNPJ/MF Nº
08.488.037/0001-12, com o valor global de R$ 119.100,00 (cento e dezenove mil e cem
reais)

ALFACE LISA/CRESPA grande, produto deve
mostrar folhas limpas, frescas, livres de
1.
manchas escuras ou viscosas. Além disso, as
bordas das folhas não devem ter sinais de cor
marrom ou amarelo.
BANANA DA TERRA, In natura, de primeira,
apresentando grau de maturação tal que permita
2. suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo. Com ausência de sujidades, parasitos
e larvas.
BETERRABA, não é tolerada a presença de
beterrabas que apresentem os seguintes defeitos
listados: Dano profundo - qualquer lesão, não
importando a origem, que exponha ou atinja a
polpa da raiz, podendo ou não estar cicatrizada,
deficiência de boro, rachadura, mecânica e
3.
praga; Murcho - raiz com desidratação
caracterizada por flacidez; Podridão - dano
patológico e ou fisiológico que leva à
decomposição, desintegração ou fermentação
em qualquer grau; e Passado - raízes muito
grandes colhidas tardiamente e que podem
apresentar-se fibrosas.

MAÇO

1.500

KG

5.000

3,50

6,00

6,00
KG

1.000

Avenida Joaquim Miguel Gally Galvão, 244 – Centro – Coaraci /BA– CEP 45.638-000
e-mail: coaraci.licitacao@gmail.com

Certificação Digital: GCVDNIIB-JQBZJ9CE-PDK1VMHT-II2FPYLO
Versão eletrônica disponível em: https://coaraci.ba.gov.br

Edição 3.165 | Ano 5
29 de março de 2022
Página 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARACI
CNPJ/MF Nº 14.147.474/0001-75
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

4.

5.
6.

7.

8.

CENOURA, de boa qualidade, tamanho médio e
coloração uniforme, isentam de enfermidades,
material terroso e umidade externa anormal, sem
danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
e transporte.
MELANCIA
PIMENTÃO VERDE, produto deve ser firme,
lustroso e com o cabo verde.
TEMPERO VERDE, DEVE SER COMPOSTO
POR CEBOLINHA VERDE E SALSINHA,
COENTRO E HORTELÃ e apresentar as
características de qualidade, bem formadas com
coloração própria, superfície lisa, livre de danos
mecânicos, fisiológicos pragas e doenças, estar
em perfeitas condições de conservação e
maturação. Embalagem: o produto deve se
apresentar em caixas plásticas e separados em
maços embalados individualmente.
COCO RALADO, fino s/ açúcar in natura ( Pct de 1 kg)

KG

1.500

KG

1.000

KG

MAÇO

300

3.000

COMINHO em pó, em embalagem plástica com 1 kg.

6,00
10,00

3,50

kg

100

22,00

200

5,00

100

13,00

1.500

3,80

1.500

4,50

ABACAXI, novo, tamanho médio, primeira qualidade, UND
grau médio de amadurecimento, em unidade. Validade
9. semanal.

10.

6,50

kg

LARANJA, Deve apresentar características bem kg
definidas, bem formadas. Ser de tamanho médio, livre de
danos fisiológicos pragas e doenças. Estar em perfeitas
11. condições de conservação e maturidade, produto com
tamanho pequeno ou deteriorado não será aceito.
Embalagem: o produto deve estar acondicionado em
sacos tipo rede 20 kg.
MANGA de primeira, deve apresentar características kg
bem definidas, bem formadas. Ser de tamanho médio,
12. livre de danos fisiológicos pragas e doenças. Estar em
perfeitas condições de conservação e maturidade,
produto com tamanho pequeno ou deteriorado não será
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aceito. Embalagem: o produto deve estar acondicionado
em sacos tipo rede 20 kg.
MAMÃO de primeira, deve apresentar características kg
bem definidas, bem formadas. Ser de tamanho médio,
livre de danos fisiológicos pragas e doenças. Estar em
13. perfeitas condições de conservação e maturidade,
produto com tamanho pequeno ou deteriorado não será
aceito. Embalagem: o produto deve estar acondicionado
em sacos tipo rede 20 kg.
MILHO VERDE, de 1ª qualidade, classe média. Deve kg
apresentar as características de qualidade, bem
formadas e com coloração própria, superfície lisa, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças,
estar em perfeitas condições de conservação e
14.
maturação. Deve ser de tamanho médio, produto com
tamanho muito pequeno ou deteriorado não será aceito.
Deve estar descascado e limpo. Embalagem: O produto
deve estar embalado em sacos resistentes ou em
embalagens de isopor envoltas em plástico de 5kg.

CHUCHU, espécie comum, características
adicionais extra, tamanho grande, de primeira,
15. tamanho e coloração uniformes, livre de
enfermidades, materiais terrosos, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transporte

KG

2.300

4,80

3.000

8,00

500

4,00

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS TRÊS BRAÇOS SERRA
DOS CABRITOS, CNPJ/MF Nº 01.628.053/0001-14, com o valor global de R$ 124.490,00
(cento e vinte e quatro mil quatrocentos e noventa reais)

DATA DE ABERTURA: 29 de março de 2022
LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal de Coaraci, Sala de Licitação.
Avenida Joaquim Miguel Gally Galvão, 244 – Centro – Coaraci /BA.

Coaraci – BA, 29 de março de 2022 – Lucas Santos da Silva – Presidente da CPL – Portaria
Nº 002/2022.
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