
GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

CASSEMIRO DIONÍZIO DE SOUZA – CPF: 261.386.465-68
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

9 Kg 60 R$ 12,00 R$ 720,00

24 kg 20 R$ 7,60 R$ 152,00

33 Kg 400 R$ 23,70 R$ 9.480,00

35 Kg 110 R$ 18,67 R$ 2.053,70

Houve apresentação das amostras: ( x )  SIM        (     )  NÃO Quais: 9, 24, 33 e 35

As amostras estão em acordo com com o solicitado?  (  x  )  SIM  (     ) NÃO

Observações: APROVADO

MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS – CPF: 050.230.135-02
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

12 Kg 50 R$ 9,82 R$ 491,00

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Resultado da Chamada Pública 01/2019 para aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE, conforme Edital 11/2019, 
registrado sob Processo Administrativo 23337.000383/2019-38, publicado no Diário Oficial da União em 11/07/2019.

Bolo de chocolate, deverá ser feito a base de farinha de trigo e 
chocolate em pó, de forma caseira; não poderá apresentar nenhum 
tipo de cobertura ou recheio. Embalado individualmente em 
forminhas de papel específico para tal finalidade, envolto em plástico 
filme transparente, com etiqueta apresentando informações do 
fornecedor, data de fabricação e data de validade. Peso individual de 
70g.
Massa Puba congelada, embalagem de 1kg,aplicação mingau, 
condicionado em saco plástico transparente, com data de fabricação, 
peso líquido, nome da empresa, prazo de validade impressa na 
embalagem.

Pizza de aipim com recheio frango, queijo c/ tomate, atum. embalagem 
individual 100 g. Com rótulo de identificação e validade 
Sorvete de aipim embalagem individual 100ml produzido 
artesanalmente a base de aipim cozido  da região 

Farinha de tapioca, natural, tipo quebradinha, em embalagens de 500g, 
que deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Validade mínima 6 (seis) meses a partir da data de 
fabricação.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS – CPF: 050.230.135-02
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

24 kg 40 R$ 7,60 R$ 304,00

Houve apresentação das amostras: ( x )  SIM        (     )  NÃO Quais: 12 e 24

As amostras estão em acordo com com o solicitado?  (  x  )  SIM  (     ) NÃO

Observações:        APROVADO

JOSÉ PEREIRA DA SILVA – CPF: 013.906.375-73
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

12 Kg 50 R$ 9,82 R$ 491,00

24 kg 20 R$ 7,60 R$ 152,00

Houve apresentação das amostras: ( x )  SIM        (     )  NÃO Quais: 12 e 24

As amostras estão em acordo com com o solicitado?  (  x  )  SIM  (     ) NÃO

Observações: APROVADO

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Massa Puba congelada, embalagem de 1kg,aplicação mingau, 
condicionado em saco plástico transparente, com data de fabricação, 
peso líquido, nome da empresa, prazo de validade impressa na 
embalagem.

Farinha de tapioca, natural, tipo quebradinha, em embalagens de 500g, 
que deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Validade mínima 6 (seis) meses a partir da data de 
fabricação.
Massa Puba congelada, embalagem de 1kg,aplicação mingau, 
condicionado em saco plástico transparente, com data de fabricação, 
peso líquido, nome da empresa, prazo de validade impressa na 
embalagem.
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ANALICE PEREIRA DA SILVA DA CONCEIÇÃO – CPF: 910.383.595-20
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

9 Kg 244 R$ 12,00 R$ 2.928,00

12 Kg 50 R$ 9,82 R$ 491,00

24 kg 20 R$ 7,60 R$ 152,00

Houve apresentação das amostras: ( x )  SIM        (     )  NÃO Quais: 9, 12 e 24

As amostras estão em acordo com com o solicitado?  (  x  )  SIM  (     ) NÃO

Observações: APROVADO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BOCA DA MATA – CNPJ: 13.864.814/0001-16
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

1 kg 250 R$ 3,81 R$ 952,50

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Bolo de chocolate, deverá ser feito a base de farinha de trigo e 
chocolate em pó, de forma caseira; não poderá apresentar nenhum 
tipo de cobertura ou recheio. Embalado individualmente em 
forminhas de papel específico para tal finalidade, envolto em plástico 
filme transparente, com etiqueta apresentando informações do 
fornecedor, data de fabricação e data de validade. Peso individual de 
70g.
Farinha de tapioca, natural, tipo quebradinha, em embalagens de 500g, 
que deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto. Validade mínima 6 (seis) meses a partir da data de 
fabricação.
Massa Puba congelada, embalagem de 1kg,aplicação mingau, 
condicionado em saco plástico transparente, com data de fabricação, 
peso líquido, nome da empresa, prazo de validade impressa na 
embalagem.

Batata doce in natura, espécie branca/lavada, aplicação culinária em geral. 
Características: de primeira qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, 
fresca, compacta e firme, sem lesões de origem sem rachaduras e cortes, sem 
danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, devendo ser bem 
desenvolvidas.
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BOCA DA MATA – CNPJ: 13.864.814/0001-16
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

2 Kg 270 R$ 16,98 R$ 4.584,60

3 kg 270 R$ 15,30 R$ 4.131,00

4 kg 264 R$ 16,45 R$ 4.342,80

5 Kg 266 R$ 13,73 R$ 3.652,18

6 Kg 260 R$ 13,83 R$ 3.595,80

7 228 R$ 13,83 R$ 3.153,24

8 Kg 230 R$ 13,73 R$ 3.157,90

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

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 descartáveis de polietileno 
de 50g, com identificação de peso e nome do produto, data de fabricação e 
validade.

Broa de milho deverá ser feito a base de farinha de milho, açúcar e ovos, de forma 
caseira; não poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio.

Bolo de aipim, deverá ser feito a base de aipim e coco de forma caseira; não 
poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio. Embalado individualmente 
em forminhas de papel específico para tal finalidade, envolto em plástico filme 
transparente, com etiqueta apresentando informações do fornecedor, data de 
fabricação e data de validade. Peso individual de 80g.

Bolo de milho, deverá ser feito a base de farinha de trigo e farinha de milho, de 
forma caseira; não poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio. 
Embalado individualmente em forminhas de papel específico para tal finalidade, 
envolto em plástico filme transparente, com etiqueta apresentando informações do 
fornecedor, data de fabricação e data de validade. Peso individual de 70g.

Bolo de tapioca, deverá ser feito a base de farinha de tapioca e coco, de forma 
caseira; não poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio. Embalado 
individualmente em forminhas de papel específico para tal finalidade, envolto em 
plástico filme transparente, com etiqueta apresentando informações do fornecedor, 
data de fabricação e data de validade. Peso individual de 70g.

Bolo de laranja, deverá ser feito a base de farinha de trigo e  suco de laranja, de 
forma caseira; não poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio. 
Embalado individualmente em forminhas de papel específico para tal finalidade, 
envolto em plástico filme transparente, com etiqueta apresentando informações do 
fornecedor, data de fabricação e data de validade. Peso individual de 70g.

Kg

Bolo de coco, deverá ser feito a base de farinha de trigo e coco in natura, de forma 
caseira; não poderá apresentar nenhum tipo de cobertura ou recheio. Embalado 
individualmente em forminhas de papel específico para tal finalidade, envolto em 
plástico filme transparente, com etiqueta apresentando informações do fornecedor, 
data de fabricação e data de validade. Peso individual de 70g.
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BOCA DA MATA – CNPJ: 13.864.814/0001-16

ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

11 Kg 55 R$ 16,58 R$ 911,90

14 kg 300 R$ 2,84 R$ 852,00

15 Kg 900 R$ 3,10 R$ 2.790,00

16 Kg 300 R$ 5,03 R$ 1.509,00

17 Kg 1000 R$ 2,37 R$ 2.370,00

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Coco Ralado Congelado, 1kg, acondicionado em saco plástico transparente, com 
data de fabricação, peso líquido, nome da empresa, prazo de validade impressa na 
embalagem.

Aipim in natura, apresentação 1ª qualidade, novo, tipo casca lisa, tamanho médio 
a grande, características adicionais sem fungos/sem rachaduras e 
sujidades/consistências. s.

Fruta in natura, tipo abacaxi, espécie redonda, aplicação alimentar. Características 
gerais: deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem 
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e 
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. A polpa deverá se 
apresentar intacta e firme. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. 
Embalagem: o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, 
flexível, atóxica, resistente, transparentes.

Fruta in natura, tipo abacate, espécie redonda, aplicação alimentar. Características 
gerais: deverá ser procedente de espécimes vegetais genuínos e sãos, serem 
frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e 
variedade, apresentar grau máximo de maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. A polpa deverá se 
apresentar intacta e firme. Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca

Fruta in natura, tipo banana, espécie prata. Características: ser frescos, aroma e 
cor da espécie e variedade, apresentar grau de maturação que lhes permita 
suportar a manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o 
consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão 
permitidos manchas ou defeitos na casca.
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BOCA DA MATA – CNPJ: 13.864.814/0001-16

ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

18 kg 800 R$ 4,35 R$ 3.480,00

21 Kg 450 R$ 4,27 R$ 1.921,50

22 Kg 100 R$ 6,07 R$ 607,00

25 kg 50 R$ 5,73 R$ 286,50

26 Kg 400 R$ 3,85 R$ 1.540,00

28 Kg 900 R$ 2,38 R$ 2.142,00

32 Kg 300 R$ 17,00 R$ 5.100,00

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Fruta in natura, tipo banana comprida (da terra). Características: ser frescos, 
aroma e cor da espécie e variedade, apresentar grau de maturação que lhes 
permita suportar a manipulação, transporte e conservação em condições 
adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não 
estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua 
aparência, Não serão permitidos manchas ou defeitos na casca. Não serão 
permitidos manchas ou defeitos na casca.

Fruta in natura, tipo goiaba, espécie redonda, aplicação alimentar. Característica: 
ser frescos, ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e 
variedade, apresentar grau de maturação tal que lhes permita suportar a 
manipulação, transporte e conservação em condições adequadas para o consumo, 
estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer 
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência e a polpa. Não serão 
permitidos manchas ou defeitos na casca.

Inhame in natura, apresentação 1ª qualidade, novo, , tamanho médio a grande, 
características adicionais sem fungos/sem rachaduras e sujidades/consistências. 

Fruta in natura, tipo Maracujá, de primeira qualidade, bem desenvolvido e maduro, 
tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, sem danos físicos. 
Acondicionado em embalagem transparente atóxica 

Fruta in natura, tipo mamão, espécie Papaia, aplicação alimentar. Características: 
de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, 
bem desenvolvidos, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte.

Fruta in natura, tipo melancia, espécie redonda, aplicação alimentar. 
Características: graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho 
e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta.

Pão caseiro de aipim Características: não esfarelento ou cascudo, bem 
assado, tamanho uniforme, fabricado no dia da entrega. Embalagem: 
plástica, estéril e descartável, devendo estar intacta, bem vedada e 
constar: data de fabricação, prazo de validade, ingredientes e peso do 
produto Peso individual de 50g.
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ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO DA BOCA DA MATA – CNPJ: 13.864.814/0001-16
ITEM DESCRIÇÃO U. F. QNTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

38 Kg 80 R$ 3,58 R$ 286,40

Houve apresentação das amostras: ( x )  SIM        (     )  NÃO Quais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,0 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25

26, 28, 30, 31, 32 e 38.

As amostras estão em acordo com com o solicitado?  (  x  )  SIM  (     ) NÃO

Observações:

APROVADO

Original Assinado Original Assinado
Cristiane Oliveira Costa Daniel de Oliveira Furtado

Nutricionista – SIAPE 1824520 Presidente da Comissão de Licitação – Portaria 50/2019

Original Assinado
Lívia Tosta dos Santos

Diretora Geral – Portaria 448 de 19/03/18

CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Legume in natura, tipo abóbora, características adicionais extras, de primeira, sem 
rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, 
rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem 
desenvolvida


