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Prefeitura Municipal de
Barra do Rocha publica:
• Aviso de Chamamento Público N° 002/2019 - Objeto: Aquisição de
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural para a Alimentação Escolar, em atendimento aos Programas
Federais e do Estado.

Gestor - Luís Sérgio Alves De Souza / Secretário - Eliane Regina de Almeida Costa / Editor - Ass, de Comunicação
Rua Maria Oliveira Bitencurt, s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JXRYLPDC3YLRNJJ+B7IDGW

Quarta-feira
9 de Janeiro de 2019
2 - Ano - Nº 2069

Barra do Rocha

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ: 14.234.850/0001-69
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2019
O município de Barra do Rocha torna público para conhecimento dos interessados que realizará a Sessão de Chamada
Pública nº 002/2019, regida pela Lei Federal n° 11.947/2009. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a Alimentação Escolar, em atendimento aos Programas Federais e do
Estado. Abertura dos Envelopes: 30.01.2019, às 14:00h. Edital na Sede: Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro.
Informações: Secretaria de Educação, das 8:00 às 12:00 horas. Tel. (73) 3202-2196. Barra do Rocha – Bahia., 08 de
Janeiro de 2019.
ITEM:

QUANT.

UND.

01

500

KG

02

700

KG

03

200

Maço

04

500

KG

05

5

LITROS

06

500

DZ

07

400

DZ

08

400

KG

09

5.000

UND

11

5.000

UND

12

400

MAÇO

13

400

KG

DESCRIÇÃO

Abobora, primeira qualidade, madura extra
tamanho e coloração uniforme, casca brilhante
e limpa livre de sujidades ou corpos estranhos
Aipim tipo branco, sem casca, de 1ª qualidade,
para consumo humano, embalagem plástica de
2kg.
Alface verde, fresco tipo extra sem manchas e
apodrecimento, livre de sujidades, parasitas ou
larvas
Amendoim com casca cru, de primeira
qualidade, livre de sujidades, embalagem
plástica de 5 kg.
Azeite de dendê, de primeira qualidade,
embalagem de 500 ml, com rótulo, valor
nutricional, dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, conforme legislação.
Banana da prata, fresca de 1ª qualidade, em
pencas, com casca sã e sem ruptura com cor e
cheiro característico, com tamanho e coloração
uniforme. Poupa firme e intacta.
Banana da terra, fresca de 1ª qualidade, em
pencas, com casca sã e sem ruptura com cor e
cheiro característico, com tamanho e coloração
uniforme. Poupa firme e intacta.
Batata doce, fresca de 1ª qualidade, tamanho
médio, lisa com polpa intacta, sem a presença
de parasitas ou larvas.
Biscoito caseiro de fécula de mandioca, com
recheio de doce caseiro, cremoso de banana ou
goiaba, embalagem com 100 gramas.
Beiju de tapioca seco, com coco e açúcar,
embalagem plástica com 20 unidades, contendo
rótulo, data de fabricação, validade e nome do
fornecedor.
Cebolinha, folhas verdes, firmes e bem
desenvolvidas, fresca com coloração e tamanho
uniforme, sem sujidades bolo e macha.
Embalagem com 5 marços.
Chuchu, de primeira, in natura, com coloração
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14

50

KG

15

200

KG

16

300

MAÇOS

17

200

KG

18

400

MAÇO

19

500

KG

20

3.000

UND

21

200

KG

22

800

UND

23

1.500

UND

24

4.000

KG
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uniforme, cheiro e sabor característico, firme e
intacta, com grau de maturação que permita
suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o
consumo, ausência de sujidades, parasitas e
larvas.
Cominho, natural, caseiro, livres de
conservantes e aditivos, embalagem de 200g,
contendo rotulo, data de fabricação e validade e
nome do fornecedor.
Coco seco, ralado, embalagem plástica de 1kg
Coentro, folhas verdes, firmes e bem
desenvolvidas, fresca com coloração e tamanho
uniforme, sem sujidades bolo e macha.
Embalagem com 5 marços.
Corante, natural, caseiro, livres de conservantes
e aditivos, embalagem de 200g, contendo
rotulo, data de fabricação e validade e nome do
fornecedor.
Couve folha, folhas verdes, frescas, bem firme,
sem manchas e apodrecimento, fresca com
coloração e tamanho uniforme, sem sujidades
bolo e macha. Embalagem com 5 marços.
Farinha de mandioca, de 1º qualidade, branca,
torrada seca e fina e isenta de sujidades, com
cor e sabor característico, deve apresentar
validade data de fabricação e rótulo,
embalagem de 1kg.
Laranja Pêra, in natura de primeira qualidade,
grau de maturação adequado.
Mamão papaia, de primeira qualidade, in natura,
com grau de maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Melancia, de primeira qualidade in natura, com
grau de maturação, lisa com polpa avermelhada
suculenta, intacta, compacta, firme e com o
formato arredondado, que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Milho verde sem casca (PALHA), fresco tipo
comum com grau de maturação tal que lhe
permita suportar transporte, graúdo e com a
polpa intacta. EMBALAGEM PLÁSTICA COM
20 UNIDADES
Polpa de fruta, contendo lista de ingredientes,
prazo de validade, data de fabricação,
documentos conforme legislação, com selo de
inspeção e apresentação do MAPA
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO) . GOIABA, MANGA,
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25

3.000

KG

26

80

KG

27

300

KG

28

250

KG

29

80

KG

30

150

KG

31
33

3.000
4.000
5.000

UND
UND
UND

34

1.000

KG

35

400

KG

32

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito

ABACAXI, ACEROLA, UMBÚ,
TAMANDARINDO,
Polpa de fruta, contendo lista de ingredientes,
prazo de validade, data de fabricação,
documentos conforme legislação, com selo de
inspeção e apresentação do MAPA
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO) CUPUAÇÚ, GRAVIOLA,
CACAU, CAJÁ, MARACUJÁ, UVA
Quiabo verde, de primeira qualidade, in natura,
fresco, os frutos devem ter cor verde intenso,
serem firme e sem macha, embalagem com 2
kg.
Tapioca, seca branca e torrada, em flocos,
embalagem com 2kg
Tempero pronto, natural, caseiro, livre de
conservantes e aditivos, embalagem de 500
gramas.
Inhame, produto de boa qualidade e sem
defeitos grosseiros como rachaduras,
perfurações e cortes, com aspecto, aroma e
sabor típico do produto. Livre de umidade
externa, com casca polpa branca ou amarelada
de aspecto fresco.
Feijão verde (corda) de primeira qualidade, sem
sujidades, sem material terroso, sem larvas e
parasitas, com grau de evolução completo do
tamanho, aroma e cor própria. Embalagem de 1
KG. Identificação do produto e prazo de
validade.
Pão de aipim com frango e cenoura 60 gramas
Pão de aipim 60 gramas sem recheio
Broa de milho com goiabada
Tomate salada, de primeira qualidade in natura,
com grau de maturação, lisa com polpa
avermelhada suculenta, intacta, compacta, firme
e com o formato arredondado, que permita
suportar a manipulação,
Pimentão, de primeira qualidade in natura, com
grau de maturação, lisa, intacta, compacto,
firme, que permita suportar a manipulação,

Caique Ribeiro Brito
Secretário de Educação
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