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DISPENSA 05/2021 

 

RESULTADO PARCIAL 
 

 

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

referente a Chamada Pública 001/2021 (Aquisição de Produtos para Alimentação Escolar), torna 

público habilitação dos participantes e resultado parcial dos produtos a serem adquiridos do 

certame: 

 

1. DA HABILITAÇÃO 

 

FORNECEDOR CNPJ/DAP SITUAÇÃO 

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 

HABILITADO 

 

2. DO RESUTADO PARCIAL 

CRITÉRIO: 

Da Classificação dos Fornecedores: baseado pela Resolução CD/FNDE nº 26, de17 de 

junho de 2013, alterada pela Resolução nº 4, de 2 de Abril de 2015, Art 25 - § 2º Inciso III:  

III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão 

ao PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de 

Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os 

Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física); 

Tendo em vista que a apenas um fornecedor, Cooperativa de Beneficiamento e 

Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar de Feira de Santana, compareceu audiência 



da chamada pública, e após abertura dos envelopes, o mesmo apresentou a documentação e após 

análise dos documentos, foi classificado como Grupos Formal, ficando assim o resultado parcial: 

 
CLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR 

1° 
COOBAF-FS – (Cooperativa de Beneficiamento e 

Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar de Feira de 
Santana 

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 1408,00 

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 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. 

Kg 800 7,10 5680,00 

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 

 

O prazo para recursos são 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação (dia 28/05/2021 

a 03/06/2021), devido a pandemia do coronavirus e com a suspensão das atividades presenciais 

do Campus, será encaminhado à Comissão, impreterivelmente através do email: 

secom.ifba.fsa@gmail.com e/ou comprasfsa@ifba.edu.br, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de cinco dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informados. 

 

OBS.: Não havendo recursos neste processo, será excluído o prazo para as contrarrazões 

e antecipada as datas do resultado final e assinatura de contrato, a ser informado no site do 

Campus Feira de Santana. 

 

Feira de Santana-BA, 28 de maio de 2021. 

 

 

 

James de Melo Batista 

Presidente da Comissão 
 


