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Licitações

RESULTADO JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0071/2022
OBJETO: CADASTRAMENTO DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE
AGRICULTORES FAMILIARES PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O
ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE,
PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2022, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE PIATÃ, ESTADO DA BAHIA.
O MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, nº 38, Centro, CEP
46.765-000, através da Comissão Permanente de Licitação, “CPL”, da Prefeitura Municipal de
Piatã, Estado da Bahia, designada pelo Decreto Municipal nº Decreto Municipal nº 001, de 03 de
janeiro

de

2022

(https://www.piata.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1780&c=595&m=0),

em

atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
legislação pertinente, composta pelo Senhor Jader Luiz Azevedo da Palma, Presidente e
demais membros: a Senhora Zandra Estefani Brito Ganem e o Senhor José Luís Vieira dos
Santos, torna público para conhecimento de quem possa interessar que por ter cumprido todas as
exigências

da

CHAMADA

PÚBLICA

Nº

003/2022,

foram

HABILITADOS

e

CREDENCIADOS para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação
Escolar – PNAE, para o exercício de 2022, na Rede Municipal de Ensino do Município de Piatã,
Estado da Bahia, nas condições apresentadas, os AGRICULTORES FAMILIARES, abaixo
relacionados:
1) JOÃO FLORENTINO BARBOSA, residente e domiciliado na Rua José Lisboa Xavier,
nº 141, Centro, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da
Cédula de Identidade RG nº 01.359.997-66, expedida pela Secretaria da Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
937.234.908-91, DAP SDW0937234908910306221124, apresentou projeto de venda no
valor de R$ 14.750,00 (quatorze mil, setecentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL
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Polpa
de
Acerola:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
19 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

KG

R$ 6,00

R$ 1.500,00

R$ 5,00

R$ 1.250,00

250,000

KG

250,000
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Polpa
de
Morango:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnologio adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
23 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

R$ 12,00

R$ 12.000,00

1.000,000
R$ 14.750,00

2) JOSÉ ALVITO DOS SANTOS SILVA, residente e domiciliado na Rua Telesphoro, nº
9962, Centro, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 22.795.478-6, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 375.923.865-34,
DAP SDW0114787628291011210815, apresentou projeto de venda no valor de R$
13.285,00 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
Abóbora: livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa,
2 com polpa intacta, com
coloração
típica
da
variedade. Não deve
apresentar
machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL

R$ 3,00

570,000
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3

7

13

18

Aipim: Com casca,
lavada, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade
sem
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores
ou
outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata doce: lavada,
livre da maior parte
possível
de
terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da
maior parte possível de
terra aderente à casca e
de
resíduos
de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores
ou
outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar
isento
de
impurezas, fermentação,
mofo, odores estranhos e
substâncias nocivas à
saúde; tipo 1; grãos

KG

R$ 4,00

R$ 800,00

R$ 4,00

R$ 2.400,00

R$ 4,00

R$ 2.000,00

R$ 7,50

R$ 1.125,00

200,000

KG

600,000

KG

500,000

KG

150,000
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novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor,
atóxico,
resistente, com PESO
LÍQUIDO DE 1KG.
Polpa
Maracujá:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado,
que atenda ao padrão de
identidade e qualidade
do produto. Preparada
com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitas e
22
detritos
animais
ou
vegetais, sem aditivos e
conservantes,
sem
açúcar, com aspecto, cor
e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica de tamanho
uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

R$ 7,50

R$ 5.250,00

700,000
R$ 13.285,00

3) ROBERTO FIGUEIREDO DE SOUZA, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca,
Estrada Piatã/Inúbia KM 13, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP
46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 1661327567, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 074.786.725-90, DAP SDW0074786725900206220839, apresentou
projeto de venda no valor de R$ 12.922,50 (treze mil, novecentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL
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Abóbora: livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa, com
polpa
intacta,
com
coloração
típica
da
variedade. Não deve
apresentar machucaduras,
bolores
ou
outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata doce: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores
ou
outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Coentro: Fresco, folhas
verdes, bem firmes, sem
manchas e
apodrecimento
Couve: Fresca, folhas
verdes, bem firmes, sem
manchas
e

KG

R$ 3,00

R$ 1.710,00

R$ 4,00

R$ 2.400,00

R$ 4,00

R$ 2.000,00

R$ 12,50

R$ 187,50

R$ 8,00

R$ 400,00

570,000

KG

600,000

KG

500,000
KG
15,000
KG
50,000
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apodrecimento.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação,
mofo,
odores
estranhos
e
substâncias nocivas à
18 saúde; tipo 1; grãos
novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor,
atóxico,
resistente, com PESO
LÍQUIDO DE 1KG.
Polpa
de
Goiaba:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico
adequado,
que atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e
isentas de parasitas e
20
detritos
animais
ou
vegetais, sem aditivos e
conservantes,
sem
açúcar, com aspecto, cor
e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
Tomate: tipo salada,
grau
médio
de
maturação, fresco, com
coloração e tamanho
uniforme. Livre da maior
30 parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,

KG

R$ 7,50

R$ 3.000,00

R$ 7,50

R$ 1.875,00

R$ 7,00

R$ 350,00

400,000

KG

250,000

KG

50,000
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machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Vargem: De colheita
recente, boa qualidade,
inteira, sem cortes na
casca,
machucaduras,
32
bolores
ou
outros
defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
VALOR GLOBAL

KG

R$ 10,00

R$ 1.000,00

100,000
R$ 12.922,50

4) LEANDRO XAVIER MESQUITA, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca,
Estrada Piatã/Inúbia KM 13, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP
46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 0825232660, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 793.592.485-68, DAP SDW0793592485681507210925, apresentou
projeto de venda no valor de R$ 15.210,00 (quinze mil, duzentos e dez reais), conforme
abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Abóbora: livre da
maior parte possível de
terra aderente à casca e
de
resíduos
de
fertilizantes.
De
colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa,
2
com polpa intacta,
com coloração típica
da variedade. Não
deve
apresentar
machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam alterar sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL

R$ 3,00

570,000
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Polpa de Acerola:
Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta, por processo
tecnológico adequado,
que atenda ao padrão
de
identidade
e
qualidade do produto.
Preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de
19 parasitas e detritos
animais ou vegetais,
sem
aditivos
e
conservantes,
sem
açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios
da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica,
atóxica de tamanho
uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
Polpa de Morango:
Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta, por processo
tecnologio adequado,
que atenda ao padrão
de
identidade
e
qualidade do produto.
Preparada com frutas
sãs, limpas e isentas de
23 parasitas e detritos
animais ou vegetais,
sem
aditivos
e
conservantes,
sem
açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios
da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica,
atóxica de tamanho
uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

R$ 6,00

R$ 1.500,00

R$ 12,00

R$ 12.000,00

250,000

KG

1.000,000
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5) CLEITON MACEDO SCHU, residente e domiciliado no Povoado de Porteiras, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de
Identidade RG nº 15878230, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 020.935.830-03, DAP
SDW0020935830033105221209, apresentou projeto de venda no valor de R$ 26.250,00
(vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM DESCRIÇÃO
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação;
e estar isento de
impurezas,
fermentação,
mofo,
odores estranhos e
substâncias nocivas à
18
saúde; tipo 1; grãos
novos e claros (tom
próximo ao bege).
Embalagem:
pacote
polietileno,
transparente, incolor,
atóxico, resistente, com
PESO LÍQUIDO DE
1KG.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL

R$ 7,50

R$ 26.250,00

3.500,000
R$ 26.250,00

6) SONIA SOUZA NOVAIS, residente e domiciliada no Povoado de Vaqueijadouro, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 22.484.090-87, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 015.424.491-03, DAP
SDW0015424491030206221208, apresentou projeto de venda no valor de R$ 27.875,00
(vinte e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Café em pó: torrado e
moído,
isento
de
sujidades e materiais
11
estranhos. composição
100%
café
puro.
Embalagem de 500gr à

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

R$ 35,00

PREÇO TOTAL

R$ 18.375,00

525,000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MZRJI2MDJGNDIXQUZGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
12 - Ano VII - Nº 2050

Piatã

vácuo,
de
primeira
qualidade. Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
Farinha de mandioca:
Farinha de 1º qualidade,
grupo seca, deve ser
fabricada a partir de
matérias primas limpas,
isentas de matéria terrosa
e parasitos. Não pode
estar úmida, fermentada
17
ou
rançosa,
deve
apresentar odor e cor
característica do produto.
Deve ser entregue em
embalagem
plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um
quilograma)
Tapioca: Farinha de
Tapioca
de
boa
qualidade,
livre
de
28 impurezas
que
impossibilitem
o
consumo. Embalagem de
1 kg.
VALOR GLOBAL

KG

R$ 5,00

R$ 5.000,00

R$ 9,00

R$ 4.500,00

1.000,000

KG

500,000
R$ 27.875,00

7) JOANA APARECIDA MATOS ALMEIDA, residente e domiciliada no Povoado de
Várzea, 706, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 054527862, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
nº 354.671.328-14, DAP SDW0319650138800306220326, apresentou projeto de venda
no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Alface:
com
características
4 organolépticas
(cor,
odor, textura, aparência,
sabor) preservadas, sem

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL

R$ 8,50
40,000
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danos químicos, físicos
e biológicos
Batata doce: lavada,
livre da maior parte
possível
de
terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
7 qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores
ou outros defeitos que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Beterraba: beterraba,
de primeira qualidade,
9 consistência
firme,
tamanho médio. espécie
comum.
Couve: Fresca, folhas
verdes, bem firmes, sem
16
manchas
e
apodrecimento.
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

R$ 4,00

R$ 2.400,00

R$ 4,00

R$ 200,00

R$ 8,00

R$ 160,00

R$ 10,00

R$ 1.000,00

600,000

KG
50,000
KG
20,000

KG

100,000
R$ 4.100,00

8) MAIANE MACEDO SOUZA, residente e domiciliada no Povoado Porcos, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº
1592686800, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 051.330.725-70, DAP SDW0341418138002101221048,
apresentou projeto de venda no valor de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais),
conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL
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Farinha de mandioca:
Farinha de 1ª qualidade,
grupo seca, deve ser
fabricada a partir de
matérias primas limpas,
isentas de matéria terrosa
e parasitos. Não pode
estar úmida, fermentada
17
ou
rançosa,
deve
apresentar odor e cor
característica do produto.
Deve ser entregue em
embalagem
plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um
quilograma)
Tapioca: Farinha de
Tapioca
de
boa
qualidade,
livre
de
28 impurezas
que
impossibilitem
o
consumo. Embalagem de
1 kg.
VALOR GLOBAL

KG

R$ 5,00

R$ 14.500,00

R$ 9,00

R$ 15.750,00

2.900,000

KG

1.750,000
R$ 30.250,00

9) ADRIANA SILVA DE MACEDO, residente e domiciliada na Fazenda Capão, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 23.721.683-39, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 285.548.108-21, DAP
SDW0285548108211708211142, apresentou projeto de venda no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), conforme abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL
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Pão caseiro (50g):
Produto a base de
farinha
de
trigo
especial,
fermento
fresco, ovos,
entre
outros. Serão rejeitados
pães
mal
assados,
queimados, amassados,
achatados
e
27 “embatumados, aspecto
de massa pesada” e de
características
organolépticas
anormais. Os mesmos
deverão estar livres de
sujidades ou quaisquer
outros
tipos
de
contaminantes
como
fungos e bolores.
VALOR GLOBAL

UND
(50g)

20000

R$ 0,50

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

10) SILVIA ALVES DOS SANTOS, residente e domiciliada no Povoado Porcos, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 1346182388, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 042.020.615-94, DAP
SDW0042020615942110211032, apresentou projeto de venda no valor de R$ 30.250,00
(trinta mil, duzentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Farinha de mandioca:
Farinha de 1ª qualidade,
grupo seca, deve ser
fabricada a partir de
matérias primas limpas,
isentas de matéria terrosa
e parasitos. Não pode
17 estar úmida, fermentada
ou
rançosa,
deve
apresentar odor e cor
característica do produto.
Deve ser entregue em
embalagem
plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um

UNID. QUANT

KG

PREÇO/UNI

R$ 5,00

PREÇO TOTAL

R$ 14.500,00

2.900,000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MZRJI2MDJGNDIXQUZGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
16 - Ano VII - Nº 2050

Piatã

quilograma)
Tapioca: Farinha de
Tapioca
de
boa
qualidade,
livre
de
28 impurezas
que
impossibilitem
o
consumo. Embalagem de
1 kg.
VALOR GLOBAL

KG

R$ 9,00

R$ 15.750,00

1.750,000
R$ 30.250,00

11) ANA CÁSSIA BRAGA DE ASSUNÇÃO, residente e domiciliada no Sítio Lapa,
Povoado de Santa Bárbara, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP
46.765-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1348878169, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 066.919.495-60, DAP SDW0066919495602110210951, apresentou
projeto de venda no valor de R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais),
conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
11 500gr à vácuo, de primeira KG
950
R$ 35,00
R$ 33.250,00
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL
R$ 33.250,00
12) TAMARA APARECIDA SILVA SOUZA, residente e domiciliada no Povoado de Piauí,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 0991675657, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 021.505.285-41, DAP
SDW0418457948500306220947, apresentou projeto de venda no valor de R$ 9.520,00
(nove mil, quinhentos e vinte reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT.

PREÇO/UNI

PREÇO TOTAL
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Alface: com características
organolépticas (cor, odor,
textura, aparência, sabor)
4
preservadas, sem danos
químicos,
físicos
e
biológicos
Banana: Banana comum,
tamanho médio, grau médio
de maturação. De colheita
recente, boa qualidade,
5 inteira, sem cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.

KG

20

R$ 8,50

R$ 170,00

KG

50

R$ 4,00

R$ 200,00

Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
7 qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou cortes
na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

KG

600

R$ 4,00

R$ 2.400,00

Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
13 qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou cortes
na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

Chuchu:
De
colheita
recente, boa qualidade sem
manchas,
machucaduras,
14
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade

KG

500

R$ 2,00

R$ 1.000,00
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Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29
Deve conter na embalagem,
rótulo contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

250

R$ 5,00

R$ 1.250,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MZRJI2MDJGNDIXQUZGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

R$ 9.520,00

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
19 - Ano VII - Nº 2050

Piatã

13) ZENILDE ROSA DOS SANTOS SILVA, residente e domiciliada no Povoado de Piauí,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 0991131479, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 001.080.285-18, DAP
SDW0001080285183007201117, apresentou projeto de venda no valor de R$ 11.625,00
(onze mil, seiscentos e vinte e cinco reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
637,5
R$ 4,00
R$ 2.550,00
brotos,
rachaduras
ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
12
KG
440
R$ 5,00
R$ 2.200,00
qualidade, inteira, tamanho
médio,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem
13
KG
500
R$ 4,00
R$ 2.000,00
brotos,
rachaduras
ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno,
transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

KG

100

R$ 7,50

R$ 750,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00
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Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29
Deve conter na embalagem,
rótulo contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

250

R$ 5,00

R$ 1.250,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

R$ 11.625,00

14) ROMÁRIO MATOS DE NOVAIS, residente e domiciliado no Povoado Vaqueijadouro,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 1391982452, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 055.160.765-36, DAP
SDW0055160765362306201113, apresentou projeto de venda no valor de R$ 39.375,00
(trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MZRJI2MDJGNDIXQUZGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
22 - Ano VII - Nº 2050

Piatã

Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
11 500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL

KG

1125

R$ 35,00

R$ 39.375,00

R$ 39.375,00

15) EDIVÂNIA ROSA DE ASSUNÇÃO, residente e domiciliada no Povoado Tamanduá,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 21.446.078-93, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 860.795.595-01, DAP
SDW0860795595010206210241, apresentou projeto de venda no valor de R$ 10.870,00
(dez mil, oitocentos e setenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
637,50
R$ 4,00
R$ 2.550,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Beterraba: beterraba, de
primeira
qualidade,
9 consistência
firme, KG
50,00
R$ 4,00
R$ 200,00
tamanho médio. espécie
comum.
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Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
13
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

KG

500,00

R$ 4,00

R$ 2.000,00

Chuchu: De colheita
recente, boa qualidade sem
manchas, machucaduras,
14
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade

KG

500,00

R$ 2,00

R$ 1.000,00

KG

15,00

R$ 8,00

R$ 120,00

KG

500,00

R$ 7,50

R$ 3.750,00

Couve: Fresca, folhas
16 verdes, bem firmes, sem
manchas e apodrecimento.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
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Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

250,00

R$ 5,00

R$ 1.250,00

R$ 10.870,00

16) VANDERILZA DE MATOS ARAÚJO, residente e domiciliada na Fazenda Tanque,
Distrito de Cabrália, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 0916795918, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
001.318.255.26, DAP SDW0001318255260306221210, apresentou projeto de venda no
valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na KG
2400
R$ 10,00
R$ 24.000,00
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL
R$ 24.000,00
17) NIUZETE DA MATA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado de Ressaca, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 0991352300, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 997.526.035-72, DAP
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SDW0335051365493101221158, apresentou projeto de venda no valor de R$ 12.150,00
(doze mil, cento e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
Aipim: Com casca, lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
3 recente, boa qualidade sem
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
8
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

100

R$ 4,00

R$ 400,00

KG

600

R$ 4,00

R$ 2.400,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00
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Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
Tomate: tipo salada, grau
médio
de
maturação,
fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.

KG

400

R$ 7,50

R$ 3.000,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

VALOR GLOBAL

R$ 12.150,00

18) ALEX DA MATA SANTOS, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1661275311, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
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da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 073.282.935-60, DAP
SDW0073282935602503221251, apresentou projeto de venda no valor de R$ 16.650,00
(dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

7

8

13

14

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
KG
600
R$ 4,00
R$ 2.400,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente à
casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
KG
1000
R$ 5,00
R$ 5.000,00
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
KG
500
R$ 4,00
R$ 2.000,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Chuchu: De colheita
recente, boa qualidade sem
manchas, machucaduras,
KG
1000
R$ 2,00
R$ 2.000,00
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

500

R$ 7,50

R$ 3.750,00

R$ 16.650,00

19) ALINE DA MATA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado de Ressaca, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 1679598325, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 078.332.015-96, DAP
SDW0078332015963006211125, apresentou projeto de venda no valor de R$ 14.350,00
(quatorze mil, trezentos e cinquenta reais), conforme abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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7

10

11

12

Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Brócolis:
Brócolis
comum, cabeças, de boa
textura e grande número
de ramificações laterais,
coloração verde brilhante.
Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

KG

600

R$ 4,00

R$ 2.400,00

KG

50

R$ 8,00

R$ 400,00

KG

200

R$ 35,00

R$ 7.000,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00
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Chuchu: De colheita
recente, boa qualidade sem
manchas, machucaduras,
14
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade
Tomate: tipo salada, grau
médio de maturação,
fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
VALOR GLOBAL

KG

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

R$ 14.350,00

20) ADENIL JOSÉ MATA SANTOS, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de
Identidade RG nº 1661274935, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado
da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 063.374.025-02, DAP
SDW0063374025022212210951, apresentou projeto de venda no valor de R$ 12.960,00
(doze mil, novecentos e sessenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
Abóbora: livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa, com
2
polpa
intacta,
com
coloração
típica
da
variedade.
Não
deve
apresentar machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

570

R$ 3,00
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Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
8
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
12 qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
VALOR GLOBAL

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

R$ 12.960,00

21) LOUSILANE CARMO ASSUNÇÃO, residente e domiciliada no Sítio Santa Bárbara,
Povoado Santa Bárbara, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1348592001, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
022.751.705-96, DAP SDW0022751705963105221157, apresentou projeto de venda no
valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Abóbora: livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade,
inteira,
tamanho médio, lisa, com
2
KG
150
R$ 3,00
R$ 450,00
polpa
intacta,
com
coloração
típica
da
variedade.
Não
deve
apresentar machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
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Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
11 500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
VALOR GLOBAL

KG

750

R$ 35,00

R$ 26.250,00

R$ 26.700,00

22) VERA LÚCIA SOUZA OLIVEIRA, residente e domiciliada na Fazenda Malhada de
Areia de Baixo, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portadora da Cédula de Identidade RG nº 0991691938, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
002.717.975-33, DAP SDW0002717975331608211221, apresentou projeto de venda no
valor de R$ 7.270,00 (sete mil, duzentos e setenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Alface:
com
características
organolépticas (cor, odor,
4 textura, aparência, sabor) KG
20
R$ 8,50
R$ 170,00
preservadas, sem danos
químicos,
físicos
e
biológicos
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
600
R$ 4,00
R$ 2.400,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Beterraba: beterraba, de
primeira
qualidade,
9
KG
50
R$ 4,00
R$ 200,00
consistência
firme,
tamanho médio. espécie
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comum.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
13
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e
qualidade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Tempero
Caseiro:
Tempero alho e sal, com
mínimo de 15% de alho.
29 Deve
conter
na
embalagem,
rótulo
contendo a data de
fabricação e validade.
VALOR GLOBAL

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

R$ 7.270,00

23) WEDSON MARQUES DE SOUZA, residente e domiciliado no Povoado de Ressaca,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 1405711833, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 036.367.165-06, DAP
SDW0036367165060306220236, apresentou projeto de venda no valor de R$ 19.650,00
(dezenove mil, seiscentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
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7

8

11

18

Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Café em pó: torrado e
moído, isento de sujidades
e materiais estranhos.
composição 100% café
puro.
Embalagem
de
500gr à vácuo, de primeira
qualidade.
Embalagem
contendo especificações
do produto, data de
fabricação e prazo de
validade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

KG

200

R$ 35,00

R$ 7.000,00

KG

300

R$ 7,50

R$ 2.250,00
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com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Tomate: tipo salada, grau
médio de maturação,
fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa
qualidade sem rachaduras
ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
VALOR GLOBAL

KG

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

R$ 19.650,00

24) CLECÍNTIA MACEDO SCHU, residente e domiciliada no Povoado de Porteiras, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 15.879.400-19, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 060.567.965-74, DAP
SDW0060567965740906201005, apresentou projeto de venda no valor de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), conforme abaixo:
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ITEM

DESCRIÇÃO

Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
VALOR GLOBAL

UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL

KG

1000

R$ 7,50

R$ 7.500,00

R$ 7.500,00

25) EDIMAR DA MATA SANTOS JUNIOR, residente e domiciliado na Povoado Ressaca,
Povoado Ressaca, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da Cédula de Identidade RG nº 23.485.501-05, expedida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
116.474.845-96, DAP SDW0116474845960308201028, apresentou projeto de venda no
valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
KG
600
R$ 4,00
R$ 2.400,00
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MZRJI2MDJGNDIXQUZGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
38 - Ano VII - Nº 2050

Piatã

Batata inglesa: lavada,
livre da maior parte
possível de terra aderente
à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita
recente, boa qualidade,
8
inteira,
sem
brotos,
rachaduras ou cortes na
casca,
machucaduras,
bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua
aparência e qualidade.

KG

1000

R$ 5,00

R$ 5.000,00

Brócolis:
Brócolis
comum, cabeças, de boa
10 textura e grande número
de ramificações laterais,
coloração verde brilhante.

KG

50

R$ 8,00

R$ 400,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
12 qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
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Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa
de
Morango:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnologio adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
23 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

400

R$ 7,50

R$ 3.000,00

KG

1000

R$ 12,00

R$ 12.000,00

R$ 26.500,00

26) DALVI MATOS, residente e domiciliado no Povoado do Vaqueijadouro, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de Identidade
RG nº 1193583608, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia,
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 017.975.265-02, DAP
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SDW0017975265022110210958, apresentou projeto de venda no valor de R$ 17.750,00
(dezessete mil, setecentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Farinha de mandioca:
Farinha de 1ª qualidade,
grupo seca, deve ser
fabricada a partir de
matérias primas limpas,
isentas de matéria terrosa e
parasitos. Não pode estar
17 úmida, fermentada ou KG
1000
R$ 5,00
R$ 5.000,00
rançosa, deve apresentar
odor e cor característica do
produto. Deve ser entregue
em embalagem plástica,
atóxica e resistente com
capacidade para 1kg (um
quilograma)
Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
KG
500
R$ 7,50
R$ 3.750,00
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Tapioca:
Farinha
de
Tapioca de boa qualidade,
28 livre de impurezas que KG
1000
R$ 9,00
R$ 9.000,00
impossibilitem o consumo.
Embalagem de 1 kg.
VALOR GLOBAL
R$ 17.750,00
27) ZANONI DE SOUZA MARQUES, residente e domiciliado no Povoado Piauí, Zona
Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula de
Identidade RG nº 2857789, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da
Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 063.827.318-89, DAP

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0MZRJI2MDJGNDIXQUZGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
1 de Julho de 2022
41 - Ano VII - Nº 2050

Piatã

SDW0063827318892102220909, apresentou projeto de venda no valor de R$ 15.250,00
(quinze mil, duzentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
UNID. QUANT. PREÇO/UNI PREÇO TOTAL
Polpa
de
Acerola:
Produto não fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
19 de parasitas e detritos KG
500
R$ 6,00
R$ 3.000,00
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos KG
500
R$ 7,50
R$ 3.750,00
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
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Polpa de Manga: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
21 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

KG

800

R$ 7,50

R$ 6.000,00

R$ 15.250,00

28) ELISÂNGELA SILVA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado Campo Grande,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula
de Identidade RG nº 0807997528, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 007.628.465-42, DAP
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SDW0007628465420308211024, apresentou projeto de venda no valor de R$ 10.445,00
(dez mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

5

7

12

13

16

Banana:
Banana
comum,
tamanho médio, grau médio de
maturação. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem cortes
na casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem
brotos, rachaduras ou cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Cebola cabeça branca: roxa ou
mulatinha): cebola sem brotos,
livre da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, tamanho médio, sem
brotos, rachaduras ou cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior parte
possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Couve: Fresca, folhas verdes,
bem firmes, sem manchas e
apodrecimento.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

PREÇO
TOTAL

KG

50

R$ 4,00

R$ 200,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

15

R$ 8,00

R$ 120,00
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Feijão Carioca: Apresentar-se
em bom estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação,
mofo,
odores
estranhos e substâncias nocivas à
18 saúde; tipo 1; grãos novos e
claros (tom próximo ao bege).
Embalagem: pacote polietileno,
transparente, incolor, atóxico,
resistente, com PESO LÍQUIDO
DE 1KG.
Polpa Maracujá: Produto não
fermentado, concentrado, obtido
de
fruta,
por
processo
tecnológico
adequado,
que
atenda ao padrão de identidade e
qualidade do produto. Preparada
com frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos animais ou
vegetais,
sem
aditivos
e
conservantes, sem açúcar, com
aspecto, cor e aroma próprios da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica, atóxica de
tamanho uniforme, transparente,
de 1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

R$ 10.445,00

29) ANTONIVALDO SOUZA DE ARAÚJO, residente e domiciliado no Povoado Limoeiro,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 07.460.215-26, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 697.948.045-68, DAP
SDW0697948045682103221145, apresentou projeto de venda no valor de R$ 26.250,00
(vinte e seis mil, duzentos e cinquenta reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Café em pó: torrado e moído,
isento de sujidades e materiais
estranhos. composição 100%
café puro. Embalagem de 500gr
11
à vácuo, de primeira qualidade.
Embalagem
contendo
especificações do produto, data
de fabricação e prazo de

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

KG

750

R$ 35,00
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validade.
VALOR GLOBAL

R$ 26.250,00

30) ELIANE DA SILVA SANTOS, residente e domiciliada no Povoado Piauí, Zona Rural,
Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 11.323.854-15, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 321.595.478-83, DAP
SDW0321595478831308211244, apresentou projeto de venda no valor de R$ 19.412,50
(dezenove mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

5

7

12

15

Banana: Banana comum, tamanho
médio, grau médio de maturação.
De colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem cortes na casca,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre da maior
parte possível de terra aderente à
casca e de resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Cebola cabeça branca: roxa ou
mulatinha): cebola sem brotos, livre
da maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, tamanho
médio, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Coentro: Fresco, folhas verdes,
bem firmes, sem manchas e
apodrecimento

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

PREÇO
TOTAL

KG

50

R$ 4,00

R$ 200,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

880

R$ 5,00

R$ 4.400,00

KG

15

R$ 12,50

R$ 187,50
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Farinha de mandioca: Farinha de
1º qualidade, grupo seca, deve ser
fabricada a partir de matérias
primas limpas, isentas de matéria
terrosa e parasitos. Não pode estar
17 úmida, fermentada ou rançosa, deve
apresentar odor e cor característica
do produto. Deve ser entregue em
embalagem plástica, atóxica e
resistente com capacidade para 1kg
(um quilograma)
Feijão Carioca: Apresentar-se em
bom estado de conservação; e estar
isento de impurezas, fermentação,
mofo,
odores
estranhos
e
substâncias nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom próximo
ao bege). Embalagem: pacote
polietileno, transparente, incolor,
atóxico, resistente, com PESO
LÍQUIDO DE 1KG.
Polpa de Goiaba: Produto não
fermentado, concentrado, obtido de
fruta, por processo tecnológico
adequado, que atenda ao padrão de
identidade e qualidade do produto.
Preparada com frutas sãs, limpas e
isentas de parasitas e detritos
20
animais ou vegetais, sem aditivos e
conservantes, sem açúcar, com
aspecto, cor e aroma próprios da
fruta.
Acondicionada
em
embalagem plástica, atóxica de
tamanho uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
Laranja:
Grau
médio
de
maturação. De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem cortes na
24
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade.
Tapioca: Farinha de Tapioca de boa
qualidade, livre de impurezas que
28
impossibilitem
o
consumo.
Embalagem de 1 kg.

KG

500

R$ 5,00

R$ 2.500,00

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

KG

100

R$ 3,50

R$ 350,00

KG

500

R$ 9,00

R$ 4.500,00
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Tempero Caseiro: Tempero alho e
sal, com mínimo de 15% de alho.
29 Deve conter na embalagem, rótulo
contendo a data de fabricação e
validade.
Tomate: tipo salada, grau médio de
maturação, fresco, com coloração e
tamanho uniforme. Livre da maior
parte possível de terra aderente à
casca e de resíduos de fertilizantes.
30
De colheita recente, boa qualidade
sem rachaduras ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
VALOR GLOBAL

KG

100

R$ 10,00

R$ 1.000,00

KG

50

R$ 7,00

R$ 350,00

R$ 19.412,50

31) LUCINALDO DA SILVA SANTOS, residente e domiciliado no Povoado Campo
Grande, Distrito de Cabrália, Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP
46.765-000, portador da Cédula de Identidade RG nº 1363429302, expedida pela
Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas sob o nº 044.139.745-06, DAP SDW0044139745061702220954, apresentou
projeto de venda no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO
Banana: Banana comum,
tamanho médio, grau
médio de maturação. De
colheita
recente,
boa
qualidade, inteira, sem
5
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

UNID. QUANT. PREÇO/UNI

KG

50

R$ 4,00

PREÇO
TOTAL

R$ 200,00
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Batata doce: lavada, livre
da maior parte possível de
terra aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
7
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Cebola cabeça branca:
roxa ou mulatinha): cebola
sem brotos, livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
12 qualidade,
inteira,
tamanho
médio,
sem
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior
parte possível de terra
aderente à casca e de
resíduos de fertilizantes.
De colheita recente, boa
qualidade, inteira, sem
13
brotos, rachaduras ou
cortes
na
casca,
machucaduras, bolores ou
outros
defeitos
que
possam
alterar
sua
aparência e qualidade.

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

440

R$ 5,00

R$ 2.200,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00
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Feijão
Carioca:
Apresentar-se em bom
estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação, mofo, odores
estranhos e substâncias
nocivas à saúde; tipo 1;
18
grãos novos e claros (tom
próximo
ao
bege).
Embalagem:
pacote
polietileno, transparente,
incolor, atóxico, resistente,
com PESO LÍQUIDO DE
1KG.
Polpa de Goiaba: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
20 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)

KG

200

R$ 7,50

R$ 1.500,00

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00
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Polpa Maracujá: Produto
não
fermentado,
concentrado, obtido de
fruta,
por
processo
tecnológico adequado, que
atenda ao padrão de
identidade e qualidade do
produto. Preparada com
frutas sãs, limpas e isentas
22 de parasitas e detritos
animais ou vegetais, sem
aditivos e conservantes,
sem açúcar, com aspecto,
cor e aroma próprios da
fruta. Acondicionada em
embalagem
plástica,
atóxica
de
tamanho
uniforme, transparente, de
1kg (um quilo)
VALOR GLOBAL

KG

250

R$ 7,50

R$ 1.875,00

R$ 12.200,00

32) MAURICIO PEREIRA DE ALMEIDA SILVA, residente e domiciliado no Sítio Baleiro,
Zona Rural, Município de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000, portador da Cédula
de Identidade RG nº 1132741904, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 019.484.015-84, DAP
SDW0019484015843105220327, apresentou projeto de venda no valor de R$ 15.486,00
(quinze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), conforme abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

Abacaxi:
Abacaxi,
tamanho
médio, grau médio de maturação.
De
colheita
recente,
boa
1 qualidade, inteira, sem cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade

UNID. QUANT.

KG

300

PREÇO
PREÇO/UNI TOTAL

R$ 5,00
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2

6

7

13

14

15

Abóbora: livre da maior parte
possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, tamanho médio, lisa, com
polpa intacta, com coloração
típica da variedade. Não deve
apresentar machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Banana da Terra: Banana da
terra, tamanho médio, grau médio
de maturação. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem cortes
na casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Batata doce: lavada, livre da
maior parte possível de terra
aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.
Cenoura: Livre da maior parte
possível de terra aderente à casca
e de resíduos de fertilizantes. De
colheita recente, boa qualidade,
inteira, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
Chuchu: De colheita recente, boa
qualidade
sem
manchas,
machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade
Coentro: Fresco, folhas verdes,
bem firmes, sem manchas e
apodrecimento

KG

570

R$ 3,00

R$ 1.710,00

KG

100

R$ 5,00

R$ 500,00

KG

637,5

R$ 4,00

R$ 2.550,00

KG

500

R$ 4,00

R$ 2.000,00

KG

1000

R$ 2,00

R$ 2.000,00

KG

20

R$ 12,50

R$ 250,00
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Feijão Carioca: Apresentar-se em
bom estado de conservação; e
estar isento de impurezas,
fermentação,
mofo,
odores
estranhos e substâncias nocivas à
18 saúde; tipo 1; grãos novos e claros
(tom
próximo
ao
bege).
Embalagem: pacote polietileno,
transparente, incolor, atóxico,
resistente, com PESO LÍQUIDO
DE 1KG.
Laranja:
Grau
médio
de
maturação. De colheita recente,
boa qualidade, inteira, sem cortes
24
na casca, machucaduras, bolores
ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade.
Mamão: tamanho médio, grau
médio de maturação. De colheita
recente boa qualidade, inteira, sem
26 cortes na casca, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e
qualidade.
UVA: Uva comum, tamanho
médio, grau médio de maturação.
De
colheita
recente,
boa
31 qualidade, inteira, sem cortes na
casca, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade
VALOR GLOBAL

KG

150

R$ 7,50

R$ 1.125,00

KG

100

R$ 3,50

R$ 350,00

KG

243

R$ 7,00

R$ 1.701,00

KG

150

R$ 12,00

R$ 1.800,00

TOTAL

É o resultado!

Piatã, 28 de junho de 2022.

Jader Luiz Azevedo da Palma
Presidente CPL
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Zandra Estefani Brito Ganem
Membro CPL

José Luís Vieira dos Santos
Membro CPL
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