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CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019 
PROCESSO Nº. 23471.000699/2019-85 

DISPENSA 05/2019 
 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 

 

No dia 18 de novembro de 2019, após constatada a regularidade dos 
procedimentos da Chamada Pública 01/2018, através da Comissão de Licitação, 
instituída pela Portaria nº 30 de 31 de julho de 2019, (Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE), ADJUDICO o referido Processo de Aquisição. 

No processo ora adjudicado, A Comissão de Licitação do Processo da  
Chamada Pública 01/2019, indicou o fornecedor vencedor 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 - BAHIA 

ITEM 
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM  

ADQUIRIDOS / CONTRATADOS 
UNID QTD 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

1. 

Objeto: Abóbora 

Descrição Detalhada: Abóbora de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 140 R$ 4,35 R$ 609,00 

2. 

Objeto: Banana prata 

Descrição Detalhada: inatura, 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. 

DZ 380 R$ 4,84 R$ 1839,20 



Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

3. 

Objeto:  Amendoim in natura com casca 

Descrição Detalhada: Amendoim com casca, lavada ou escovada, coloração 
uniforme, isenta de sujidades e corpos estranhos aderidos à superficie externa. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 15 R$ 13,78 R$ 206,70 

4. 

Objeto: Objeto: Cebola branca graúda 

Descrição Detalhada: Cebola branca graúda 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 100 R$ 7,06 R$ 706,00 

5. 

Objeto: BATATA DOCE 

Descrição Detalhada: Batata doce de 1ª qualidade, inatura, 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. Deve ser isenta de matéria terrosa, parasitos e detritos animais. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 200 R$ 5,31 R$ 1062,00 

6. 

Objeto: Cenoura 

Descrição Detalhada: 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 80 R$ 4,65 R$ 372,00 

7. 

Objeto: BOLO sabores diversos (aipim, carimã, milho, puba)  

Descrição Detalhada: bolo sabores diversos fresco, fabricado com matérias-
primas de primeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas de Fabricação, 
podendo ser do tipo integral, sabor e espessura padronizada, em embalagem 
plástica e atóxica. Com validade de no mínimo 3 dias a partir da entrega. Com 
rótulo, armazenamento e transporte de acordo com as normas da ANVISA. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório 

KG 70 R$ 21,23 R$ 1486,10 

8. 

Objeto: Chuchu 

Descrição Detalhada: Chuchu 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 100 R$ 4,03 R$ 403,00 

9. 

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 trnasporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Deve ser isenta de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

Maço 
(pé ou  
molho 

de 150g) 

110 R$ 1,86 R$ 204,60 

10. 

Objeto: Tomate 

 

Descrição Detalhada: Tomate de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 100 R$ 6,14 R$ 614,00 



11. 

Objeto: Manjericão 

Descrição Detalhada: manjericão de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

Maço 
(pé ou  
molho 

de 150g) 

50 R$ 2,41 R$ 120,50 

12. 

Objeto: Limão Taiti 

Descrição Detalhada: Limão de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 70 R$ 4,54 R$ 317,80 

13. 

Objeto: MELANCIA 

Descrição Detalhada: melancia de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 100 R$ 2,55 R$ 255,00 

14. 

Objeto:  MILHO VERDE 

Descrição Detalhada: milho verde em espiga, de boa qualidade, grãos sem 
ferimentos, firmes, sem manchas e coloração uniforme, inatura, 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 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 50 R$ 20,81 R$ 1040,50 

15. 

Objeto: PIMENTÃO VERDE 

Descrição Detalhada: Pimentão verde de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 100 R$ 5,10 R$ 510,00 

16. 

Objeto: Laranja Pêra 

Descrição Detalhada: Laranja pêra de 1ª qualidade, inatura, 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 200 R$ 4,76 R$ 952,00 

17. 

Objeto: Alho Cru                                                                                                                                                                                                                                               

Descrição Detalhada: alho cru 1ª qualidade, inatura, com casca apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Deve ser isento de 
matéria terrosa, parasitos e detritos animais. 
Local de Entrega: IFBA – Campus Feira de Santana / Setor Refeitório 

KG 20 R$ 27,08 R$ 541,60 

18. 

Objeto: OVOS 
Descrição Detalhada: ovos selecionados tipo extra, marrom, classe A, de casca 
lisa, limpos e não trincados, novos e contidos em embalagem de papelão, peso 
mínimo 50g, com SIF 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

DZ 100 R$ 16,37 R$ 1637,00 

19. 
Objeto: Hortelã                                                                                                                                                                                                           

Descrição Detalhada: hortelã de 1ª qualidade, inatura, em molho, apresentando 
grau de evolução completo, do tamanho, aroma e cor própria, apresentando grau 

Maço 
(pé ou  
molho 

100 R$ 1,62 R$ 162,00 



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 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

de 150g) 

20. 

Objeto: Mamão                                                                                                                                                                                                                                            

Descrição Detalhada: 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. 
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório. 

KG 65 R$ 3,93 R$ 255,45 

21. 

Objeto: Couve in natura 

Descrição Detalhada: 1ª qualidade, inatura, 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  
Local de Entrega: IFBA, Campus Feira de Santana. Setor: Cozinha/Refeitório.  

Maço 
(pé ou  
molho 

de 150g) 

57 R$ 1,67 R$ 95,19 

TOTAL R$ 13.389,64 

 
 

A entrega das amostras dos produtos acontecerá no dia 22 de 
novembro de 2019, sexta-feira, a partir das 11h00 no refeitório do 
Campus. 

 

 

Feira de Santana-Ba, 18 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

Riagenis da Paz Fiuza 

Diretor Geral Pró-Tempore 

IFBA – Feira de Santana 


