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CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

PROCESSO Nº. 23471.000312/2020-16 

DISPENSA 05/2021 

 

RESULTADO FINAL 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

No dia 04 de junho de 2021, após constatada a regularidade dos procedimentos referente 

a Chamada Pública 001/2021 (Aquisição de Produtos para Alimentação Escolar), através da 

Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 12 de 17 de março de 2021, ADJUDICO o 

referido Processo de Aquisição. 

No processo ora adjudicado, A Comissão de Licitação do Processo da Chamada Pública 

01/2021, indicou os fornecedores vencedores e os respectivos produtos a serem fornecidos, uma 

vez que não houve recurso impetrado, conforme abaixo: 

FORNECEDOR CNPJ DAP/MUNICIPIO 

COOBAF-FS – (Cooperativa de Beneficiamento e 

Comercialização de Produtos da Agricultura 

Familiar de Feira de Santana 

CNPJ 16.102.437/0001-76 

DAP JURIDICA: 

SDW1610243700010611171112 

FEIRA DE SANTANA - BA 

Item Descrição dos Produtos Und Qtd 
Valor 

Unitario R$ 
Valor Total 

R$ 

01  

Objeto: Banana Prata 

Descrição Detalhada: Banana prata de 1ª 
qualidade, in natura, e apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. O 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 180 dias a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. 

Kg 500 5,92 2960,00 



02 

Objeto: Batata Doce 

Descrição Detalhada: Batata doce de 1ª 
qualidade, in natura, firme e compacta, 
devendo ser graúda, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. O 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 180 dias a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. 

Kg  400 5,84 2336,00 

03 

Objeto: Batata Inglesa 

Descrição Detalhada: Batata inglesa de 1ª 
qualidade, in natura, firme e compacta, 
devendo ser graúda, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. O 
produto deverá apresentar validade mínima 
de 180 dias a partir da data da entrega na 
unidade requisitante. 

Kg 400 5,63 2252,00 

04 

Objeto: Cebola Branca 

Descrição Detalhada: Cebola branca graúda 
de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
Deve ser isenta de matéria terrosa, parasitos 
e detritos animais. 

kg 200 7,04 1408,00 

05 

Objeto: Cenoura 

Descrição Detalhada: Cenoura de 1ª 
qualidade in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
Deve ser isenta de matéria terrosa, parasitos 
e detritos animais. 

Kg 400 5,72 2288,00 

06 

Objeto: Coentro 

Descrição Detalhada: Coentro de 1ª 
qualidade, em molho, apresentando grau de 
evolução completo, do tamanho, aroma e cor 
própria, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Deve ser isenta 
de matéria terrosa, parasitos e detritos 
animais. 

Maço 
(pé 
ou 

molho 
de 

150g) 

400 2,34 936,00 

07 
Objeto: Farinha de Mandioca tipo 01 

Descrição Detalhada: Farinha de mandioca 
tipo 1, torrada, fina acondicionada em 

Kg 800 7,10 5680,00 



embalagem plás tica de 1 kg, isenta de 
matéria terrosa, de parasitos e de detritos 
animais ou vegetais. A embalagem 
deve conter identificação, procedência, 
informação nutricional, número do lote, data 
de validade. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 180 dias a partir da data 
da entrega na unidade requisitante. 

08 

Objeto: Laranja Pera 

Descrição Detalhada: Laranja pera de 1ª 
qualidade, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suporte ar a 
manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o 
consumo. Deve ser isenta de matéria terrosa, 
parasito s e detritos animais. 

Kg 600 4,28 2568,00 

09 

Objeto: Quiabo 

Descrição Detalhada: quiabo de 1ª 
qualidade, inatura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o trnasporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. 
Deve ser isenta de matéria terrosa, parasitos 
e detritos animais. 

Kg 600 7,48 4488,00 

TOTAL R$ 24.916,00 

 

OBS.: Houve um lançamento errado nos valores do item 06, Objeto: Coentro, no Edital, 

o valor unitário correto encontrado na Pesquisa de Preços foi R$ 1,80 com acréscimo de 30% 

ficou R$ 2,34, conforme consta no Resultado Parcial desta Chamada Pública, alterando também o 

valor total da aquisição para R$ 24.916,00 (vinte quatro mil novecentos e dezesseis reais). A 

Cooperativa vencedora do certame foi notificada pela Comissão, onde, de acordo, irá retificar o 

projeto de vendas, adequando ao valor real da Pesquisa de Preços. 

A entrega das amostras dos produtos acontecerá no dia 07 de junho de 2021, 

segunda-feira, às 10h30 no refeitório do Campus.  

 

Feira de Santana-BA, 04 de junho de 2021. 

 

 

 

Carlos Henrique Maia dos Santos 

Diretor Geral Pró-Tempore Substituto 

 


