
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano
Campus Itaberaba

Declaração 4/2022 - ITB-CCOM/ITB-DAP/ITB-DG/RET/IFBAIANO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2022
PROCESSO Nº. 23805.250880.2022-17

A Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 31/2022 de 7 de julho de 2022,  torna público o Termo de
Adjudicação referente a Chamada Pública 001/2022 (Aquisição de Produtos para Alimentação Escolar).

No processo ora adjudicado, A Comissão de Licitação do Processo da Chamada Pública 01/2021, indicou os
fornecedores vencedores e os respectivos produtos a serem fornecidos, uma vez que não houve recurso
impetrado, conforme abaixo:

RESULTADO FINAL
FORNECEDOR CNPJ / DAP

COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUÇÃO E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO
LTDA - COOPAITA

CNPJ 04.315.166/0001-58

DAP JURIDICA: 
 SDW0431516600011403221136

 ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA UND QTD VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

JACA DESIDRATADA: produto pronto pra consumo, sem adição
de açúcares, em embalagem com aproximadamente 50g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 180 dias da data da entrega do produto na
instituição, peso líquido, informação nutricional. O transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Características
adicionais: produto próprio e pronto para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor.

Unid 400 5,00 R$
2.000,00

03

ABACAXI DESIDRATADO: pronto pra consumo, sem adição de
açucares, em embalagem com aproximadamente 50g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 180 dias da data da entrega do produto na
instituição, peso líquido, informação nutricional. O transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Características
adicionais: produto próprio e pronto para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor.

Unid 3550 5,17 R$
18.353,50
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04

BANANA DESIDRATADA: pronta pra consumo, sem adição de
açucares, em embalagem com aproximadamente 50g, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade mínimo de 180 dias da data da entrega do produto na
instituição, peso líquido, informação nutricional. O transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo com
ausência de sujidades, parasitas e larvas. Características
adicionais: produto próprio e pronto para consumo humano e em
conformidade com a legislação em vigor.

Unid 3320 4,05 R$
13.446,00

TOTAL R$
33.799,50

LL SOUZA OLIVEIRA & CIA LTDA

CNPJ 07.214.087/0001-49

DAP JURIDICA: 
SDW0721408700011901221000

02

IOGURTE COM POLPA DE FRUTA OU PEDAÇOS DE
FRUTA: sabor a combinar com a instituição, teor de gordura:
integral, pronto para consumo, embalagem: garrafa de
aproximadamente 200 g, contendo: dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade mínimo de 60
dias da data da entrega do produto na instituição, peso líquido e
informação nutricional.O transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo com ausência de sujidades,
parasitas e larvas. Características adicionais: produto próprio e
pronto para consumo humano e em conformidade com a
legislação em vigor. Entrega do item semanal, horário a combinar.

Unid 3200 2,65 R$
8.480,00

TOTAL R$
8.480,00

A entrega das amostras dos produtos acontecerá no dia 15 de setembro de 2022, quinta-feira, às 10h00 na Sala
de Auditório do Campus. Posteriormente, após parecer do Setor de Nutrição, será emitido o termo de
Homologação e assinatura do Contrato.

.

Itaberaba-BA, 14 de setembro de 2022.

Arlem Souto Barros

Diretor Geral Substituto
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