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Licitações

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
CHAMADA PÚBLICA 001/2019
AVISO DE RESULTADO

O município de Itapitanga, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos
interessados o resultado da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 destinada à AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR
FAMILIAR RURAL, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, após análise dos projetos de
vendas dos participantes cadastrados na sessão pública ocorrida em 22.04.2019, a seguir elencados:
Geiziane Souza Ferreira, Edvaldo Correia Novais, Azilson do Rosário Lavigne, Associação de
Mulheres do Projeto de Assentamento Santa Irene do Município de Gongogi, Associação dos Produtos
de Frutas e Polpa da Agricultura Familiar da Bacia do Rio Almada, Cooperativa de Produtores de
Leite das Bacias do Almada e Gongogi. Conforme registrado em ata e o estabelecido no item 2.8 do edital
da Chamada Pública, foi concedido ao Sr. Azilson do Rosário Lavigne o prazo de dois dias para
apresentação da Certidão da Vigilância Sanitária. A certidão não foi apresentada, dessa forma o participante
esta Inabilitado. Abaixo, segue a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação em reunião
ocorrida no dia 25/04/19, devidamente registrada em ata que compõe o processo administrativo:
Geiziane Souza Ferreira
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QTDE

024

Pão de forma, unidades de 100 gramas, acondicionadas
em embalagem plástico atóxico, sendo preparada com no
máximo 1 dias de antecedência, contendo identificação
do produto a e data
de preparação (Levar amostra).
Bolo de cenoura, unidades de 100 gramas,
acondicionadas em embalagem plástico atóxico, sendo
preparada com no máximo 1 dias de antecedência,
contendo identificação do produto a e data
de preparação (Levar amostra).
Sonho, unidades de 100 gramas, acondicionadas em
embalagem plástico atóxico, sendo preparada com no
máximo 1 dias de antecedência, contendo identificação
do produto a e data de preparação (Levar amostra).

Und.

6.800

025

027

P.UNIT

1,53

Und.

2.000
1,50

Und.

5.000
1,30

Edvaldo Correia Novais
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QTDE

P.UNIT

007

Abobora, madura, de boa qualidade, integras, isenta de

Kg

500

2,93
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008
009
011

013

014
016

enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.
Pimentões, unidades de tamanho médio, firmes, limpas e
maduras, sem machucados.
Laranja, tipo pêra, unidades de tamanho médio, frutas
firmes, limpas e maduras, sem machucados, descascadas.
Banana da terra, graúda, frutas firmes, sem machucados,
grau médio de amadurecimento, cor uniforme e limpas, em
penca contendo de 12 a 14 bananas.
Tapioca, folheada, em pacote contendo 1kg, acondicionado
em embalagem plástica embalagem plástica transparente,
(Levar Amostra).
Ovos, do tipo galinha terra, graúdos, embalados em tabela de
papelão.
Coentro, de primeira, em molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, sem
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

Kg

300

Unid.

6.800

Penca

1.000

3,63
0,32
7,50

Kg

400
10,17

Dúzia

120

Unid.

900

7,17

3,00

Associação de Mulheres do Projeto de Assentamento Santa Irene do Município de Gongogi
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QTDE

001

Polpa de fruta, natural, sabor manga, acondicionada em
embalagem de polipropileno transparente, sem
conservante, devendo na embalagem apresentar a
identificação e a data de validade e registro da
vigilância sanitária (Levar amostra).
Polpa de fruta, natural, sabor acerola, acondicionada em
embalagem de polipropileno transparente, sem
conservante, devendo na embalagem apresentar a
identificação e a data de validade e registro da
vigilância sanitária (Levar amostra).
Polpa de fruta, natural, sabor cajá, acondicionada em
embalagem de polipropileno transparente, sem
conservante, devendo na embalagem apresentar a
identificação e a data de validade e registro da
vigilância sanitária (Levar amostra).
Polpa de fruta, natural, sabor goiaba, acondicionada em
embalagem de polipropileno transparente, sem
conservante, devendo na embalagem apresentar a
identificação e a data de validade e registro da
vigilância sanitária (Levar amostra).
Melancia, unidades de tamanho médio, frutas firmes,
limpas e maduras, sem machucados e perfurações.
Farinha, de mandioca, de primeira qualidade, fina,
branca, acondicionada em embalagem plástica
transparente, (Levar Amostra).
Broa de milho, unidades de 80 gramas, acondicionadas

Kg

800

002

003

004

010
012

017

P.UNIT

7,33

Kg

900
7,33

Kg

800
7,67

Kg

800
7,67

Unid.

2.200

Kg

800

7,83
4,37
0,90
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018

019

020

021

022
023

025

026

027

028

em saco plástico atóxico, sendo preparada com no
máximo 2 dias de antecedência, contendo identificação
Und.
do produto a e data de preparação (Levar amostra
Pastelzinho doce de goiabada; unidades de 100 gramas,
Und.
acondicionadas em saco plástico atóxico, sendo
preparada com no máximo 2 dias de antecedência,
contendo identificação do produto a e data
de preparação (Levar amostra).
Pastel de aipim; unidades de 100 gramas,
acondicionadas em saco plástico atóxico, sendo
preparado com no máximo 2 dias de antecedência,
contendo identificação do produto a e data de preparação Und.
(Levar amostra)
Bolo de aipim, unidades de 100 gramas, acondicionadas
em saco plástico atóxico, sendo preparado com no
máximo 1 dia de antecedência, contendo identificação do
produto a e data de preparação (Levar amostra)
Und.
Beijú recheado; vários sabores, unidades de 100 gramas,
acondicionadas em saco plástico atóxico, sendo
preparado com no máximo 2 dias de antecedência,
Und.
contendo identificação do produto a e data de preparação
(Levar amostra)
Biscoito de goma, acondicionados em embalagem
plástica de 100 g, sendo preparado com no máximo 2
dias de antecedência, contendo identificação do produto a
Und.
e data de preparação (Levar amostra)(Levar Amostra).
Pão de batata doce, com recheio de goiabada; unidades
de 100 gramas, acondicionadas em ambalagem plástico
atóxico, sendo preparada com no máximo 1 dias de
antecedência, contendo identificação do produto a e data
de preparação (Levar amostra).
Bolo de cenoura, unidades de 100 gramas,
acondicionadas em embalagem plástico atóxico, sendo
preparada com no máximo 1 dias de antecedência,
contendo identificação do produto a e data
de preparação (Levar amostra).
Pão de Aipim, unidades de 100 gramas, acondicionadas
em embalagem plástico atóxico, sendo preparada com no
máximo 1 dias de antecedência, contendo identificação
do produto a e data
de preparação (Levar amostra).
Sonho, unidades de 100 gramas, acondicionadas em
embalagem plástico atóxico, sendo preparada com no
máximo 1 dias de antecedência, contendo identificação
do produto a e data de preparação (Levar amostra).
Sanduíche Americano com massa de aipim, unidades
de 150 gramas, acondicionadas em saco plástico atóxico,
sendo preparado com no máximo 1 dia de antecedência,

Und.

9.000
7.600
1,07

1,27
4.800

1,40
3.000

1,50
6.600

6.600

1,13

6.500
1,50

Und.

6.000
1,50

Und.

9.000
1,48

Und.

2.000
1,30

1,40

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445
Chamada Pública nº 001/2019– FL. 3

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KOUNRR0WECTBZVPZGJJZXA

Esta edição encontra-se no site: www.itapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
30 de Abril de 2019
5 - Ano VII - Nº 1490

Itapitanga

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
contendo identificação do produto a e data de preparação
(Levar amostra)

Unid

6.800

Associação dos Produtos de Frutas e Polpa da Agricultura Familiar da Bacia do Rio Almada
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QTDE

003

Polpa de fruta, natural, sabor cajá, acondicionada em
embalagem de polipropileno transparente, sem
conservante, devendo na embalagem apresentar a
identificação e a data de validade e registro da
vigilância sanitária (Levar amostra).
Polpa de fruta, natural, sabor maracujá, acondicionada
em embalagem de polipropileno transparente, sem
conservante, devendo na embalagem apresentar a
identificação e a data de validade e registro da
vigilância sanitária (Levar amostra).

Kg

100

005

P.UNIT

7,67

Kg

800
8,50

Cooperativa de Produtores de Leite das Bacias do Almada e Gongogi

ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

006

Iogurte, constituído com polpa de fruta sabor morango,
ameixa, banana, maça e coco podendo ter outros
ingredientes que enriqueça o produto, conservante
permitido pela legislação vigente, acondicionado em
garrafa plástica atóxica contendo 1.000ml, com validade
mínima de 15(quinze) dias a partir da data de entrega,
com registro da vigilância sanitária (Levar amostra).

UNID.

QTDE

P.UNIT

5,86
Litros
5.000

Edvaldo Correia Novais
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QTDE

007

Abobora, madura, de boa qualidade, integras, isenta de
enfermidades, material terroso e umidade externa anormal.
Pimentões, unidades de tamanho médio, firmes, limpas e
maduras, sem machucados.
Laranja, tipo pêra, unidades de tamanho médio, frutas
firmes, limpas e maduras, sem machucados, descascadas.
Banana da terra, graúda, frutas firmes, sem machucados,
grau médio de amadurecimento, cor uniforme e limpas, em
penca contendo de 12 a 14 bananas.
Tapioca, folheada, em pacote contendo 1kg, acondicionado
em embalagem plástica embalagem plástica transparente,
(Levar Amostra).
Ovos, do tipo galinha terra, graúdos, embalados em tabela de
papelão.

Kg

500

Kg

300

Unid.

6.800

Penca

1.000

008
009
011

013

014

P.UNIT
2,93
3,63
0,32
7,50

Kg

400
10,17

Dúzia

120

7,17
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016

Coentro, de primeira, em molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho, aroma e cor própria, sem
ausência de sujidades, parasitos e larvas.

3,00
Unid.

900

Os vencedores dos produtos indicados nos itens 01 a 05 (polpa de fruta), 06 (iogurte), 12 (farinha de
mandioca), 13 (tapioca), 17 (broa de milho), 18 (pastelzinho de goiabada), 19 (pastel de aipim), 20 (bolo de
aipim), 21 (beiju recheado), 22 (biscoito de goma), 23 (pão de batata doce), 24 (pão de forma), 25 (bolo de
cenoura), 26 (pão de aipim), 27 (sonho), 28 (sanduiche americano), que as amostras deverá ser entregues no
dia três de maio do corrente ano, até às 13:00, na Sala do Setor de Licitação, sob pena de desclassificação do
projeto de venda e convocação do 2º colocado.
As amostras entregues pelos participantes na sessão do dia 22/04, foram encaminhada para nutricionista
responsável para emissão de parecer técnico.

Clebson Santos Moreira
Presidente da CPL

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445
Chamada Pública nº 001/2019– FL. 5

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KOUNRR0WECTBZVPZGJJZXA

Esta edição encontra-se no site: www.itapitanga.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

