
 
 
 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS FEIRA DE SANTANA 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Portaria nº 30 de 31 de julho de 2019 

Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães, 11, BR 324, Km 102, CEP: 44.096-486, Aviário – Feira de 

Santana/BA - E-mail: compras-fsa@ifba.edu.br - Telefone: (75) 3225-3480 / 3614-6589 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2019 

PROCESSO Nº. 23471. 000699/2019-85 

DISPENSA 05/2019 

 
 

RESULTADO PARCIAL 
 

A Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 30 de 31 de julho de 
2019, referente a Chamada Pública 001/2019 (Aquisição de Produtos para 
Alimentação Escolar), torna público habilitação dos participantes e resultado parcial 
dos produtos a serem adquiridos do certame: 

 
1. DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO 

 
 

FORNECEDOR CNPJ/DAP HOMOLOGAÇÃO 

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 RESULTADO PARCIAL  

CRITÉRIO:  

Da Classificação dos Fornecedores: baseado pela Resolução CD/FNDE nº 
26, de 17 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 a classificação dos dois fornecedores como Grupos Formais de 
Agricultores Familiares, conforme comprovado nos autos do processo em 
epígrafe, para critério de desempate foi atendido o Art.25, § 1º Inciso I, da 
Resolução nº 4, de 2 de Abril de 2015: 

Art. 25 - Para seleção, os projetos de venda habilitados serão divididos 
em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do 
território rural, grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País. 

§ 1º - Entre os grupos de projetos, será observada a seguinte ordem de 
prioridade para seleção: 

I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os 
demais grupos. 

FORNECEDOR – 1º colocado 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: 

SDW1610243700012010141254 

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. 

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

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

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 

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



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. 

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 

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



matéria terrosa, parasitos e detritos animais. 

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

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 
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) 

100 R$ 1,62 R$ 162,00 

20. Objeto: Mamão                                                                                                                                                                                                                                            KG 65 R$ 3,93 R$ 255,45 



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. 

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 

 
O prazo para recursos será de 05 (cinco) dias úteis a contar desta 

publicação (dia 04/11 a 08/11), dirigido à Comissão, através do endereço: Av. 
Dep. Luís Eduardo Magalhães, 11, BR 324, Km 102, CEP: 44.096-486, Aviário – 
Feira de Santana/BA (SETOR DE LICITAÇÃO) ou pelo e-mail: compras-
fsa@ifba.edu.br, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de cinco dias 
úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado. 

 
  

Feira de Santana-BA, 01 de novembro de 2019. 
 

 
 
 
 

James de Melo Batista 
Presidente da Comissão 
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