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Prefeitura Municipal de  
Santo Antônio de Jesus publica: 

 
 
  
 Republicação Termo de Adjudicação e Homologação da Chamada 

Pública Nº001/2022 Processo Administrativo Nº 14689/2022 - 
Chamada Pública Nº 001/2022 - Objeto: Chamada Pública para 
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para 
Alimentação Escolar no ano letivo de 2022, das Escolas Municipais de 
Santo Antônio de Jesus, requisitados pelo Departamento de Alimentação 
Escolar, de acordo com as especificações constantes neste edital e seus 
respectivos anexos. 
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REPETIÇÃO POR PUBLICAÇÃO INCOMPLETA 
 

HOMOLOGAÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022   
(Exposição de motivo) 

 
O Termo de Adjudicação e Homologação da Chamada Pública nº 001/2022, publicado no Diário Oficial do Município, 
Edição 8650 do dia 13/05/2022, Páginas 16 a 22, por estarem incompletas as descrições dos produtos, por má 
configuração de margens, fica republicada para os devidos fins. 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14689/2022 
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
OBJETO: Chamada Pública para Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar no ano letivo de 
2022, das Escolas Municipais de Santo Antônio de Jesus, requisitados pelo Departamento de Alimentação Escolar, de acordo com as 
especificações constantes neste edital e seus respectivos anexos. 
 

CONSIDERANDO tudo o quanto relatado no processo administrativo em epigrafe que atendeu a todos os requisitos legais e o 
quanto disciplinado no instrumento convocatório pertinente; 

CONSIDERANDO o resultado das apresentações das amostras exclusivamente proveniente da área técnica demandante, 
conforme exarada no Diário Oficial do Município, edição nº 8616, pagina 8, em 29 de abril de 2022 

CONSIDERANDO o cumprimento de todos os prazos legais e na ausência de interposições de recursos 

DECIDO Adjudicar e Homologar a Chamada Pública em tela em favor: 

Grupo Formal – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE DA SAPUCAIA (AACS), pessoa jurídica de direito privado inscrita 
no CNPJ sob o nº 13.460.043/0001-00. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND 
AVALIAÇÃO DA 
NUTRICIONISTA 

RESULTADO 

02 ABOBORA de primeira qualidade, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em caixa 
plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 
25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 

04 AIPIM DESCASCADO e CONGELADO de primeira qualidade. 
Embalagem plástica, transparente, própria para congelamento de 
alimentos, lacrada, contendo 2 kg por embalagem. Apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com a ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos nylon ou em caixa 
plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 
25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 

  
 

05 

ALFACE de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 
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Armazenados em  caixa plástica agrícola vazada, com identificação do 
fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de 
madeira especificas para armazenamento de hortifrúti 

 

           06 
 

AMENDOIM, de primeira qualidade, com casca, para cozimento, 
apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.. Armazenados em sacos de 
estopa ou nylon com 50 kg do produto em cada. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

          07 BANANA DA PRATA de primeira qualidade íntegro, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos nylon ou em caixa plástica 
agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg 
com capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

CT 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

08 BANANA DA TERRA de primeira qualidade íntegro, com grau de 
maturação tal que lhe permita suportar manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em nylon ou em caixa plástica agrícola 
vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com 
capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

CT 

 
Atende as 

especificações 
do edital. 

 
 
 
 

Aprovada 

09 BATATA DOCE de primeira, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Armazenados em sacos nylon ou em caixa plástica agrícola vazada, 
com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade 
para 36L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

10 BEIJU COM COCO E AÇÚCAR de primeira qualidade, produto íntegro, 
isento de sujidades, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 90 dias, 
peso líquido e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. Embalagem primaria plástica, lacrada de 500g. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco ou armazenados em 
caixa de papelão. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

11 BETERRABA de primeira qualidade, íntegra, livre de brotos, com grau 
de maturação que permita suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, além de 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos nylon ou em caixa plástica 
agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg 
com capacidade para 36L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

12 BISCOITO DE GOMA TRADICIONAL SABOR COCO de 1ª qualidade, 
produzido de acordo com as boas práticas de manipulação de 
alimentos, sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso 
industrial, embalados em sacos ou potes descartáveis de polietileno, 
com identificação de peso e nome do produto, data de fabricação e 
validade. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 
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13 BISCOITO TIPO SEQUILHO SABOR ACEBOLADO OU QUEIJO de 1ª 

qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de manipulação 
de alimentos, sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso 
industrial, embalados em sacos ou potes descartáveis de polietileno, 
com identificação de peso e nome do produto, data de fabricação e 
validade. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

14 BISCOITO SEQUILHO TIPO PASTELZINHO DE GOIABADA, CASADINHO 
OU GOIABINHA, de 1ª qualidade, produzido de acordo com as boas 
práticas de manipulação de alimentos, sem uso de conservantes ou 
outros aditivos de uso industrial, embalados em sacos ou potes 
descartáveis de polietileno, com identificação de peso e nome do 
produto, data de fabricação e validade. 

KG 
Atende as 

especificações 
do edital. 

Aprovada 

16 CHUCHU de primeira qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, com 
coloração e tamanho uniforme típico da variedade, sem brotas, 
rachaduras ou corte na casca, manchas, bolores ou outros defeitos 
que possam alterar a aparência e a qualidade. Apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em 
caixa plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que 
suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira 
especificas para armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

17 COCO RALADO puro, úmido, sem açúcar. Acondicionado em 
embalagem de polipropileno transparente com 1kg com identificação 
de peso e nome do produto, data de fabricação e validade. 

KG 
Atende as 

especificações 
do edital. 

Aprovada 

18 COCO SECO de primeira qualidade, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em 
caixa plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que 
suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira 
especificas para armazenamento de hortifrúti. 

UND 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

19 COLORAU de 1ª qualidade de acordo com as boas práticas de 
manipulação de alimentos. Preparado à base de sementes de urucum 
trituradas ao pó fino, cor vermelho tijolo, odor e sabor característico. 
Sem uso de conservantes ou outros aditivos de uso industrial 
produzido.  embalados em sacos de polipropileno transparente ou 
potes descartáveis de polietileno, com identificação de peso de 500g e 
nome do produto, data de fabricação e validade. 

UND 
Atende as 

especificações 
do edital. 

Aprovada 

20 COUVE, de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas. Embalagem em caixa plástica agrícola vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36 L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

21 FARINHA DE MANDIOCA fina, tipo um, seca, branca ou amarela, isenta 
de matéria terrosa, fungos ou parasitas e livre de umidade e 
fragmentos estranho. Embalagem de Polietileno transparente de 1 kg, 
com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com as Normas e Resoluções 
vigentes da ANVISA/MS. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

22 INHAME de primeira, apresentando grau de maturação tal que lhe KG Atende as Aprovada 
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permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em caixa plástica 
agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg 
com capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

especificações 
do edital. 

 
 

23 LARANJA de primeira, in natura, tipo pera, apresentando grau de 
maturação tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA.  
Armazenados em saco de nylon ou em caixa plástica agrícola vazada, 
com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade 
para 36 L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

CT 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

24 LIMÃO TAITI, de primeira qualidade in natura, apresentando 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Armazenados em sacos de nylon ou caixa plástica agrícola vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte  25 Kg com capacidade para 
36 L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

25 MANGA fruta in natura tipo Tommy de boa qualidade, apresentando 
grau de maturação tal lhe permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Com a ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.  Deve ser entregue em caixa plástica 
agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg 
com capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti.  

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

26 MANJERICÃO de primeira, in natura, apresentando grau de maturação 
tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. Entregues em  caixa plástica agrícola vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36 L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 
Atende as 

especificações 
do edital. 

Aprovada 

27 MARACUJÁ AZEDO, in natura, apresentando grau de maturidade, tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo, além de ausência de 
sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. Armazenados em saco nylon ou em caixa plástica agrícola 
vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com 
capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

KG 
Atende as 

especificações 
do edital. 

Aprovada 

29 MILHO verde espiga, in natura, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas, de acordo com a Resolução12/78 da CNNPA. 
Armazenados em sacos de estopa ou nylon com 100 unidades do 
produto em cada. 

CT 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

30 MINI PIZZA DE AIPIM sabores diversos. Ingredientes da massa: aipim 
cozido, farinha de trigo, leite, fermento, manteiga e ovos. Massa 

UND 
 

Atende as 
especificações 

Aprovada 
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ligeiramente mais grossa. Tamanho de 10 a 13 cm de diâmetro com 
aproximadamente 90g, embaladas em sacos ou potes descartáveis de 
polietileno, com identificação de peso e nome do produto, data de 
fabricação e validade. 

 
 
 
 

do edital. 

31 PEPINO COMUM IN NATURA cor verde escura ou verde claro, sem 
umidade externa anormal, tamanho e coloração uniforme, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Medidas aproximadas: 
comprimento 14 a 24 cm, diâmetro 4 a 6 cm. Deverá ser entregue em 
caixas de plástico tipo monobloco ou em sacos de nylon ou caixas de 
madeira especificas para armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

33 QUIABO de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Entregues em caixa plástica agrícola, vazada, com identificação do 
fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 36L ou caixas de 
madeira especificas para armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

34 REPOLHO de primeira, apresentando grau de maturação tal lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Armazenados em saco nylon ou em caixa plástica agrícola vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

35 REPOLHO ROXO de primeira, apresentando grau de maturação tal lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. Com a ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. 
Armazenados em saco nylon ou em caixa plástica agrícola vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

36 TANGERINA POKAN de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em saco de nylon ou em caixa plástica 
agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg 
com capacidade para 36L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 
 

CT 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

37 TAPIOCA natural de primeira qualidade, produto íntegro, isento de 
sujidades, com dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 90 dias, 
peso líquido e de acordo com as Normas e Resoluções vigentes da 
ANVISA/MS. Embalagem primaria plástica, lacrada de 500g. Deverá ser 
entregue em caixas de plástico tipo monobloco ou armazenados em 
caixa de papelão. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

38 TEMPERO VERDE de primeira qualidade (coentro, cebolinha, salsa e 
hortelã), coloração verde, com condições que permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas 

KG 
Atende as 

especificações 
do edital. 

Aprovada 
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para o consumo, além de ausência de sujidades, parasitos e larvas, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. Embalagem Armazenados 
em caixa plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, 
que suporte 25 Kg com capacidade para 36L ou caixas de madeira 
especificas para armazenamento de hortifrúti. 

 
 

39 TOMATE, tipo carmem, de primeira, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Entregues em caixa plástica agrícola, vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

 

Grupo Informal – FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR, representada por JOVELITA MORAIS SANTOS, pessoa física de direito 
privado inscrita no CPF sob nº 966.005.435-15 e tendo por participantes; JOÃO RAIMUNDO DOS SANTOS pessoa física de direito 
privado inscrita no CPF sob nº 541.994.335-20, PABLO ALEX XAVIER GUEDES pessoa física de direito privado inscrita no CPF sob nº 
865.620.625-78, ROQUE MENDES DOS SANTOS, pessoa física de direito privado inscrita no CPF sob nº 318.511.345-49, RAIMUNDO 
WALTER REIS DOS PRAZERES, pessoa física de direito privado inscrita no CPF sob nº 346.157.925-49. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND 
AVALIAÇÃO DA 
NUTRICIONISTA 

RESULTADO 

32 PIMENTÃO VERDE de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e 
a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Entregues em caixa plástica agrícola, vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36 L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti.  

 
 

KG Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 

40 CEBOLA de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em caixa 
plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que suporte 
25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira especificas para 
armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

 
 
Grupo Formal – COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES E TRABALHADORES AUTÔNOMOS NA AGROPECUÁRIA (COOMTRATA), 
pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 04.334.179/0001-74. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND 
AVALIAÇÃO DA 
NUTRICIONISTA 

RESULTADO 

01 ABACAXI PÉROLA de primeira qualidade, in natura, apresentando 
grau de maturação, que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
Armazenados em caixa plástica agrícola vazada, com identificação do 
fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas 
de madeira especificas para armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 

03 ABOBRINHA de primeira qualidade, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Y3H8C2MQB50RGYOBEJ/D5A

Terça-feira
17 de Maio de 2022

7 - Ano  - Nº 8660



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 
Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro, Centro, Itaguari Shopping Center, salas 224 a 228 

CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus-BA Telefone: (75) 3632-1320 - E-mail: licitacao@saj.ba.gov.br 

 
12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em 
caixa plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que 
suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira 
especificas para armazenamento de hortifrúti. 

15 CENOURA de primeira qualidade, íntegra, livre de brotos, com grau 
de maturação que permita suportar manipulação, transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo, além de 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 12/78 da 
CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em caixa 
plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que 
suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira 
especificas para armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

28 MELANCIA de primeira in natura, apresentando grau de maturação 
tal lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação 
em condições adequadas para o consumo. Com a ausência de 
sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

32 PIMENTÃO VERDE de primeira, in natura, apresentando grau de 
maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Entregues em caixa plástica agrícola, vazada, com 
identificação do fornecedor, que suporte 25 Kg com capacidade para 
36 L ou caixas de madeira especificas para armazenamento de 
hortifrúti. 

 
 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 

Aprovada 

40 CEBOLA de primeira, in natura, apresentando grau de maturação tal 
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com a 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 
12/78 da CNNPA. Armazenados em sacos de estopa ou nylon ou em 
caixa plástica agrícola vazada, com identificação do fornecedor, que 
suporte 25 Kg com capacidade para 36 L ou caixas de madeira 
especificas para armazenamento de hortifrúti. 

KG 

Atende as 
especificações 

do edital. 
 
 

Aprovada 

 
Santo Antônio de Jesus, BA, 25 de março de 2022. 

GENIVAL DEOLINDO SOUZA 
Prefeito Municipal 
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