
De : BA/APOIO TECNICO COMPRAS PAA
<ba.comprainstitucional@conab.gov.br>

Assunto : Re: Produção local/regional da agricultura
familiar

Para : NUTRICAO SAM <nutricao.sam@ifba.edu.br>

Cc : BA.SEDEM <ba.sedem@conab.gov.br>, ANA
LUIZA REIS RAMOS <ana.ramos@conab.gov.br>

Zimbra nutricao.sam@ifba.edu.br

Re: Produção local/regional da agricultura familiar

Seg, 23 de Ago de 2021 11:37

3 anexos

Prezada Camila, bom dia!

Atendendo sua solicitação, encaminhamos em anexo, "Levantamento da Variedade e
Quantidade de Itens Produzidos pela Agricultura Familiar no Município de Santo Amaro
e região", junto com a relação de  Cooperativas e Associações com DAP Jurídica Ativa
nos municípios vizinhos a Santo Amaro (BA).

Ressalto  que,  neste  momento,  o  município  de  Santo  Amaro  não  possui
Associações/Cooperativas vom DAP válida.

Att.,

Jassilene Nascimento

Setor de Desenvolvimento Empresarial - Sedem

Assistente de Operações 

BA/APOIO TECNICO COMPRAS PAA
BA/APOIO TECNICO COMPRAS PAA - BA
Telefone: 71 3417-8653

Em 2021-08-19 13:06, NUTRICAO SAM escreveu:

À CONAB

Prezados(as) Senhores(as), bom dia.

O IFBA Santo Amaro pretende realizar, em breve, a seleção de agricultores para o
fornecimento de gêneros alimentícios, por meio de edital de chamada pública
(dispensa de licitação).

Sendo assim, gostaria de saber se os(as) senhores(as) poderiam contribuir nos
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disponibilizando informações atualizadas em relação aos alimentos que costumam ser
produzidos e/ou comercializados pelos produtores locais (município de Santo Amaro)
e pelos produtores da Região Geográfica Imediata (Terra Nova, Simões Filho,
Saubara, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Salvador, Pojuca, Mata de
São João, Madre de Deus, Lauro de Freitas, Itanagra, Dias d'Ávila, Catu, Candeias e
Camaçari).

Atenciosamente,

Camilla Pimenta
Nutricionista CRN5 6471
SIAPE 2178151

CONTATO: (75) 3241-0845
RAMAL: 146
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Levantamento da Variedade e Quantidade de Itens Produzidos pela Agricultura Familiar

no Município de Santo Amaro e região

Em atendimento ao solicitado via e-mail por este setor, realizou-se o levantamento das

variedades e quantidade de itens produzidos pela agricultura familiar (in natura e beneficiados),

no município de Santo Amaro e na Região Geográfica Imediata (Terra Nova, Simões Filho,

Saubara, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Salvador, Pojuca, Mata de São

João, Madre de Deus, Lauro de Freitas, Itanagra, Dias d'Ávila, Catu, Candeias e Camaçari), a

fim de subsidiar o IFBA de Santo Amaro com informações para elaboração do próximo Edital de

Chamada Pública.

Como referências, utilizou-se a base de dados do Censo Agropecuário 2017 do IBGE

(SIDRA), últimos editais abertos pelo demandante e diferentes fontes de informações obtidas

através de sites da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia,

Relatórios Técnicos e reportagens.

Observa-se que a região Geográfica Imediata a Santo Amaro, possui todos os produtos

apresentados nos últimos Editais do demandante.

Produtos ofertados no PAA na região de Santo Amaro

A Bahia, por sua extensão e diversidade de solos, vegetação e condições climáticas

possui diferente polos de produção, sendo capaz de proporcionar uma ampla gama de produtos

no ramo da agricultura. Consequentemente, possui inúmeras Associações e Cooperativas que

se mobilizam para ofertar seus produtos inserindo no mercado local suas características.

Diante da solicitação do órgão Demandante, buscou-se fazer o levantamento dos

produtos ofertados e as Associações/Cooperativas que se encontram com DAP ativa na

Geográfica Imediata a Santo Amaro, conforme Anexos - Tabelas 1 e 2.

Ao analisar as Tabelas 1 e 2, é possível verificar que há uma gama de produtos oriundos

da Agricultura Familiar que podem ser ofertados por Associações e/ou Cooperativas na região

acima citada. No caso dos produtos hortifrutigranjeiros, devido à alta perecibilidade, custo com

transporte e frequência da demanda, indica-se aquisição de fornecedores mais próximos a fim

de buscar a possibilidade de manter a qualidade e facilitar a logística do que for demandado.

É importante ressaltar que os fornecedores dos produtos não precisam estar restritos

aos agricultores familiares da região estudada. Além dos produtos elencados, há outros

produzidos na Agricultura Familiar em diferentes regiões da Bahia ou, até mesmo em outros

Estados, que podem ser demandados normalmente na Chamada Pública, cabendo ao

demandante avaliar a oportunidade e conveniência da inclusão do item na chamada.

Ana Luiza R. Ramos

Analista Eng. Agrônoma



Tabela 1. Produtos ofertados pela Agricultura Familiar encontrados em Santo Amaro e região

Fontes: IBGE - Censo Agropecuário (2017); Conab.




