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Licitações

RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DA CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 (AGRICULUTRA FAMILIAR)
Findado o prazo para a entrega das amostras, as quais foram entregues pelos credenciados e
conforme determinação constante do edital da Chamada Pública nº 001/2022, bem como aviso constante
da ata da sessão realizada no último dia 23/02/2022, a Nutricionista do município emitiu parecer na presente
data, com o resultado da análise das amostras, o qual segue em anexo, sendo APROVADA todas as
amostras nos respectivos itens apresentados pelos grupos formais e informais conforme abaixo:
ENTIDADE

APROVADA
Item: 03 – 04 – 05 – 06 – 09 -014
– 016 – 017 – 018 – 022 -023 –
025 – 026 – 030 – 031 – 032 –
GRUPO INFORMAL DE MULHERES RAIZES - TEOFILANDIA - BA
034 – 035 – 036 - 038
GRUPO INFORMAL DE MULHERES NOSSO SABOR - TEOFILANDIA Item: 016- 017 – 022 – 030 – 031
- BA
-032 – 034 -038
Item: 03 – 04 – 05 – 06 – 09 –
010 – 014 – 016 – 017 – 018 –
020 – 022 – 026 – 028 – 030 –
GRUPO INFORMAL DE MULHERES AMIGAS DA CAATINGA - 031 – 032 – 034 – 035 – 036 TEOFILANDIA BA
038
Item: 03 – 04 – 05- 06 – 014 –
GRUPO INFORMAL DE MULHERES MÃOS FORTES - TEOFILANDIA 017 – 018 – 023 -026 – 026 –
BA
029 - 036
MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE
TEOFILANDIA - BA
Item: 001 ao 040
Conforme consta do Parecer nutricional fica mantida a classificação da associação rural e grupos
informais abaixo relacionadas nos valores descritos na ata da sessão:
1 - GRUPO INFORMAL - GRUPO MULHERES RAIZES, cuja representante legal é a Agricultora a Srª
Validineia Valerios dos Santos Meireles, residente e domiciliada no Pov. De Lagoa do Canto, zona rural –
Teofilandia – BA. 014.799.985.59 – VALOR R$ 38.213,52
2 - GRUPO INFORMAL - MULHERES AMIGAS DA CAATINGA cuja representante legal é a agricultora
a srª IVANEIDE RODRIGUUES DOS SANTOS, residente e domiciliada no Pov. De Jurema, zona rural –
Teofilandia – BA. CPF nº 977.555.325.34. – VALOR R$ 44.516,52
3 - MOVIMENTO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DE TEOFILANDIA - MMTR, com
endereço na Rua José Clemente, nº 490, Centro – Teofilândia – Bahia, inscrita no CNPJ Nº
06.144.921/0001-04. VALOR R$ 430.207,54
4 - GRUPO INFORMAL - MULHERES NOSSO SABOR, cujo representante legal é a agricultora srª
TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA, portadora do CPF nº 004.963.195.07. VALOR R$ 21.733,02
5 - GRUPO INFORMAL - MULHERES MÃOS FORTES, cujo representante legal é a agricultora srª
EDELENE VALERIO DOS SANTOS, portadora do CPF nº 929.422.535.68. VALOR R$ 20.132,00
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Diante da aprovação das amostras, encaminho o presente processo a Controladoria Geral
do Município e a Procuradoria para devida análise e emissão de parecer, para posterior
RATIFICAÇÃO da autoridade superior.
Registre-se;
Publique-se;

Teofilândia – BA, 07 de Março de 2022
Joseney Oliveira Bispo
Presidente da COPEL

Rafael Queiroz de Oliveira
Membro SUPLENTE da COPEL

Merimar Lima dos Santos
Membro da COPEL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia sete de março de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Chamada Pública n° 001/2022 pelo GRUPO INFORMAL MULHERES
AMIGAS DA CAATINGA, situado no Povoado Jurema – Teofilândia, BA, representado por
Ivaneide Rodrigues dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 977.555.325-34, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

3

AIPIM: Aipim tipo branco ou “manteiga”, in natura,
novo, com grau de maturidade que permita o transporte
e o armazenamento até a chegada às escolas, isento
de sujidades e parasitos.

4

5

6

9

10

14

16

17

ALFACE: Folhas em perfeito estado, sem nenhuma
irregularidade, in natura, entregue em maços
contendo 500 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
AMENDOIM: Produto in natura, novo, na casca, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BATATA DOCE: Batata doce, in natura, nova, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BEIJU SECO: Beiju seco a base de mandioca. Isento
de sujidades, crocante, inteiro. Armazendados em
pacotes de 250g. Com nome do produto, data de
validade, nome do grupo de produção.
CEBOLINHA: Cebolinha verde, in natura, entregue em
maços contendo 250 gramas, isento de sujidades e
parasitos
COENTRO: Coentro verde, in natura, entregue em
maços contendo 250 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca. Não
conter impurezas. Embalagem plástica contendo
01(um) kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
FEIJÃO DE ARRANCA (carioquinha, preto, mineiro,
mulatinho, amarelo): Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
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contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
FEIJÃO FRADINHO: Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção
GOMA DE TAPIOCA: Goma de tapioca para produção
de beiju. Não conter impurezas. Embalagem plástica
contendo 01(um) kg, com identificação do produto,
prazo de validade e nome do grupo de produção.
LIMÃO: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a
chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.
MILHO VERDE: Produto in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
PÃO DE QUEIJO: Pão de queijo, isento de impurezas,
contendo cerca de 50 gramas, embalagem com
identificação do produto, ingredientes, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
POLPA DE FRUTAS: Sabor ACEROLA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor GOIABA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor UMBU. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor CAJÁ. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
PIMENTÃO: Vermelho, in natura, primeira qualidade,
sem sujidades, isentos de parasitas, firme, sem
machucados.
QUIABO: Quiabo in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
SEQUILHOS: Biscoitos tipo sequilhos, isentos de
impurezas. Isentos de gordura vegetal hidrogenada,
margarina e açúcar. Embalagem plástica individual,
contendo cerca de 40 gramas, com identificação do
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produto, ingredientes, data de fabricação, prazo de
validade e nome do grupo de produção.

Diante da análise feita ficam as amostras apresentadas pelo GRUPO INFORMAL
MULHERES AMIGAS DA CAATINGA acima descritas, devidamente APROVADAS.

Teofilândia – BA 07 de Março de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
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CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia sete de março de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Chamada Pública n° 001/2022 pelo GRUPO INFORMAL DE
MULHERES MÃOS FORTES, situado no Povoado dezenove – Teofilândia, BA,
representado por Edlene Valério dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 929.422.535-68, cujo
objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo
de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

3

AIPIM: Aipim tipo branco ou “manteiga”, in natura,
novo, com grau de maturidade que permita o transporte
e o armazenamento até a chegada às escolas, isento
de sujidades e parasitos.
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ALFACE: Folhas em perfeito estado, sem nenhuma
irregularidade, in natura, entregue em maços
contendo 500 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
AMENDOIM: Produto in natura, novo, na casca, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BATATA DOCE: Batata doce, in natura, nova, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
COENTRO: Coentro verde, in natura, entregue em
maços contendo 250 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
FEIJÃO DE ARRANCA (carioquinha, preto, mineiro,
mulatinho, amarelo): Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
FEIJÃO FRADINHO: Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção
MAMÃO: Fruta in natura, nova, tipo Havaí,
apresentando grau de maturidade que permita o
transporte e o armazenamento até a chegada às
escolas, isento de sujidades e parasitos.
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MILHO VERDE: Produto in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
UND
PÉ DE MOLEQUE: Doce de amendoim caramelizado,
embalado individualmente em plástico filme PVC, com
identificação do produto, prazo de validade e nome do
UND
grupo de produção.
QUIABO: Quiabo in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
KG
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Diante da análise feita ficam as amostras apresentadas pelo GRUPO INFORMAL DE
MULHERES MÃOS FORTE acima descritas, devidamente APROVADAS.

Teofilândia – BA 07 de Março de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia sete de março de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Chamada Pública n° 001/2022 pelo MMTR – Movimento de Mulheres
Trabalhadoras Rurais do Município de Teofilândia, inscrita no CNPJ sob o nº
06.144.921/0001-04, situada na Rua José Clemente nº 490, Centro – Teofilândia – BA cujo
objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo
de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

1

ABACATE: Abacate de primeira qualidade, casca lisa,
in natura, com ausência de sujidades e com grau de
maturação que permita sua manipulação, transporte e
armazenamento até a chegada às escolas.
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ABÓBORA: Abóbora in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas.
AIPIM: Aipim tipo branco ou “manteiga”, in natura,
novo, com grau de maturidade que permita o transporte
e o armazenamento até a chegada às escolas, isento
de sujidades e parasitos.
ALFACE: Folhas em perfeito estado, sem nenhuma
irregularidade, in natura, entregue em maços
contendo 500 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
AMENDOIM: Produto in natura, novo, na casca, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BATATA DOCE: Batata doce, in natura, nova, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BATATA INGLESA: Produto novo, in natura com grau
de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BETERRABA: Beterraba, in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
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BEIJU SECO: Beiju seco a base de mandioca. Isento
de sujidades, crocante, inteiro. Armazendados em
pacotes de 250g. Com nome do produto, data de
validade, nome do grupo de produção.
KG
CEBOLINHA: Cebolinha verde, in natura, entregue em
maços contendo 250 gramas, isento de sujidades e
parasitos
KG
CENOURA: Cenoura, in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
KG
CHUCHU: Chuchu, in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
KG
COCO SECO INTEIRO: Fruta selecionada, de primeira
qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a
conservação. Em condições adequadas para o
consumo. Ausência de sujidades, parasitos larvas e
defensivos agrícolas.
UND
COENTRO: Coentro verde, in natura, entregue em
maços contendo 250 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
KG
COUVE FOLHA: Folhas em perfeito estado, sem
nenhuma irregularidade, in natura, entregue em maços
contendo 500 gramas, isento de sujidades e parasitos. KG
FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca. Não
conter impurezas. Embalagem plástica contendo
01(um) kg, com identificação do produto, prazo de
KG
validade e nome do grupo de produção.
FEIJÃO DE ARRANCA (carioquinha, preto, mineiro,
mulatinho, amarelo): Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
KG
validade e nome do grupo de produção.
FEIJÃO FRADINHO: Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção
KG
GOIABA: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada as escolas, isento de
sujidades e parasitos.
UND
GOMA DE TAPIOCA: Goma de tapioca para produção
de beiju. Não conter impurezas. Embalagem plástica
contendo 01(um) kg, com identificação do produto,
prazo de validade e nome do grupo de produção.
KG
LARANJA: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
UND
LIMÃO: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a
chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.
KG
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MAMÃO: Fruta in natura, nova, tipo Havaí,
apresentando grau de maturidade que permita o
transporte e o armazenamento até a chegada às
escolas, isento de sujidades e parasitos.
MANGA: Fruta selecionada, sem machucados,
apresentando tamanho médio, grau de maturação tal
qual lhe permita suportar o transporte, a manipulação
e a conservação. Em condições adequadas para o
consumo. Ausência de sujidades, parasitos, larvas e
defensivos agrícolas.
MELANCIA: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
MILHO VERDE: Produto in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
OVOS: Ovos de galinha, tipo “caipira”, novos, limpos.
Acomodados em bandejas de papelão com 30
unidades, lacradas com plástico atóxico de modo que
garanta a integridade do produto até o consumo.
Conter na embalagem os dados de identificação e
procedência, data da embalagem, data de validade,
condições de armazenamento, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF.
PÃO DE QUEIJO: Pão de queijo, isento de impurezas,
contendo cerca de 50 gramas, embalagem com
identificação do produto, ingredientes, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
PÉ DE MOLEQUE: Doce de amendoim caramelizado,
embalado individualmente em plástico filme PVC, com
identificação do produto, prazo de validade e nome do
grupo de produção.
POLPA DE FRUTAS: Sabor ACEROLA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor GOIABA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor UMBU. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor MANGA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
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transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor CAJÁ. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
PIMENTÃO: Vermelho, in natura, primeira qualidade,
sem sujidades, isentos de parasitas, firme, sem
machucados.
QUIABO: Quiabo in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
REPOLHO: Repolho, in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades, parasitos e folhas danificadas.
SEQUILHOS: Biscoitos tipo sequilhos, isentos de
impurezas. Isentos de gordura vegetal hidrogenada,
margarina e açúcar. Embalagem plástica individual,
contendo cerca de 40 gramas, com identificação do
produto, ingredientes, data de fabricação, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
TANGERINA: Fruta in natura, nova, tipo mexerica, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
TOMATE MADURO: Tomate, in natura, novo, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
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Diante da análise feita ficam as amostras apresentadas pelo MOVIMENTO DE MULHERES
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia sete de março de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Chamada Pública n° 001/2022 pelo GRUPO INFORMAL DE
MULHERES NOSSO SABOR, situado no Povoado Vargem velha – Teofilândia, BA,
representado por Teresinha Rodrigues de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 004.963.19507, cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o
ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS

ITEM

16
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22
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31

32

ESPECIFICAÇÃO
FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca.
Não conter impurezas. Embalagem plástica
contendo 01(um) kg, com identificação do
produto, prazo de validade e nome do grupo de
produção.
FEIJÃO DE ARRANCA (carioquinha, preto,
mineiro, mulatinho, amarelo): Feijão novo, “do
ano”, isento de sujidades e parasitos. Embalagem
plástica tipo saco, contendo 01 kg, com
identificação do produto, prazo de validade e
nome do grupo de produção.
LIMÃO: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento
de sujidades e parasitos.
POLPA DE FRUTAS: Sabor ACEROLA. De
primeira qualidade, livre de conservantes,
aromatizantes e estabilizantes. Embalagens de 01
Kg, plástico transparente e resistente, com
especificação dos ingredientes, data de
fabricação e prazo validade. Registro no
Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor GOIABA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg, plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor UMBU. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
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estabilizantes. Embalagens de 01 Kg, plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor CAJÁ. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg, plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
KG
SEQUILHOS: Biscoitos tipo sequilhos, isentos de
impurezas.
Isentos
de
gordura
vegetal
hidrogenada, margarina e açúcar. Embalagem
plástica individual, contendo cerca de 40
gramas, com identificação do produto,
ingredientes, data de fabricação, prazo de
KG
validade e nome do grupo de produção.
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Diante da análise feita ficam as amostras apresentadas pelo GRUPO INFORMAL DE
MULHERES NOSSO SABOR acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia sete de março de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Chamada Pública n° 001/2022 pelo GRUPO INFORMAL DE
MULHERES RAÍZES, situado no Povoado LAGOA DO CANTO – Teofilândia, BA,
representado por Valdineia Valério dos Santos Meireles, inscrita no CPF sob o nº
014.799.985-59, cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda
escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

3

AIPIM: Aipim tipo branco ou “manteiga”, in natura,
novo, com grau de maturidade que permita o transporte
e o armazenamento até a chegada às escolas, isento
de sujidades e parasitos.

4

5

6

9

14

16

17

ALFACE: Folhas em perfeito estado, sem nenhuma
irregularidade, in natura, entregue em maços
contendo 500 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
AMENDOIM: Produto in natura, novo, na casca, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BATATA DOCE: Batata doce, in natura, nova, com
grau de maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
BEIJU SECO: Beiju seco a base de mandioca. Isento
de sujidades, crocante, inteiro. Armazendados em
pacotes de 250g. Com nome do produto, data de
validade, nome do grupo de produção.
COENTRO: Coentro verde, in natura, entregue em
maços contendo 250 gramas, isento de sujidades e
parasitos.
FARINHA DE MANDIOCA: Farinha de mandioca. Não
conter impurezas. Embalagem plástica contendo
01(um) kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
FEIJÃO DE ARRANCA (carioquinha, preto, mineiro,
mulatinho, amarelo): Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
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FEIJÃO FRADINHO: Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem plástica tipo saco,
contendo 01 kg, com identificação do produto, prazo de
validade e nome do grupo de produção
LIMÃO: Fruta in natura, nova, com grau de maturidade
que permita o transporte e o armazenamento até a
chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.
MAMÃO: Fruta in natura, nova, tipo Havaí,
apresentando grau de maturidade que permita o
transporte e o armazenamento até a chegada às
escolas, isento de sujidades e parasitos.
MELANCIA: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
MILHO VERDE: Produto in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
POLPA DE FRUTAS: Sabor ACEROLA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor GOIABA. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor UMBU. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
POLPA DE FRUTAS: Sabor CAJÁ. De primeira
qualidade, livre de conservantes, aromatizantes e
estabilizantes. Embalagens de 01 Kg,
plástico
transparente e resistente, com especificação dos
ingredientes, data de fabricação e prazo validade.
Registro no Ministério da Agricultura.
PIMENTÃO: Vermelho, in natura, primeira qualidade,
sem sujidades, isentos de parasitas, firme, sem
machucados.
QUIABO: Quiabo in natura, novo, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.
SEQUILHOS: Biscoitos tipo sequilhos, isentos de
impurezas. Isentos de gordura vegetal hidrogenada,
margarina e açúcar. Embalagem plástica individual,
contendo cerca de 40 gramas, com identificação do
produto, ingredientes, data de fabricação, prazo de
validade e nome do grupo de produção.
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AIPIM: Aipim tipo branco ou “manteiga”, in natura,
novo, com grau de maturidade que permita o transporte
e o armazenamento até a chegada às escolas, isento
de sujidades e parasitos.
KG
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Diante da análise feita ficam as amostras apresentadas pelo GRUPO INFORMAL DE
MULHERES RAÍZES acima descritas, devidamente APROVADAS.
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