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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
O prefeito Municipal de Paripiranga, Estado da Bahia no uso das suas atribuições e de acordo
com o art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e conforme consta no Processo a manifestação da Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura, Resolve, ADJUDICAR o objeto licitado, perfazendo
o valor total do lote único no valor de R$ 383.776,33 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos
e setenta e seis reais e trinta

e três centavos), ao Grupo Informal participante,

e HOMOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2021, tipo menor preço global, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e do empreendimento familiar e rural, destinado ao atendimento do
programa nacional de alimentação escolar do Município de Paripiranga/BA,
e DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para contratação dos participantes:

1-Agricultor

2- Produto

3Unid.

Valdetrudes
Almeida
Conceição

COUVE
MANTEIGA
Descrição detalhada: fresca,
limpa, com coloca coloração
verde escuro, separados em
maços
padronizados, Molho
procedentes de espécies genuínas
e sãs Isento de substâncias
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos á superfície
externa, insetos, parasitas e
larvas.
COENTRO
Descrição
detalhada: fresco, com coloração
verde escuro, separados em
maços
padronizados,
procedentes de espécies genuínas
e sãs. Isento de substâncias Molho
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos á superfície
externa, insetos, parasitas e
larvas.

4Quant
.

5- Preço
unidade

6- Valor
total

1.000

R$ 1,30

R$ 1.300,00

2.700

R$ 1,77

R$ 4.779,00

TOTAL DO AGRICULTOR

R$ 6.079,00 (Seis
mil e setenta e nove reais).
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

Alexandro
das Virgens
Santana

Maria do
Carmo de
Jesus
Santana

Marival de
Santana
Vieira

TOMATE - Descrição detalhada:
ina natura, procedente de espécie
genuína e sã fresca, com grau de
maturação adequado para o
consumo, coloração uniforme,
sem apresentar avarias de casca.
Isento de lesões de origem física, KG
mecânica ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos á superfície
externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

ABÓBORA
Descrição
detalhada: madura extra AA, in
natura, procedente de espécies
genuínas e sãs, casca limpa e sem
manchas, polpa íntegra e firme.
Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria KG
terrosa, sujidades ou corpos
estranho aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
REPOLHO
Descrição
detalhada: fresco, firme, odor
característico. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica,
matéria
terrosa, KG
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

QUIABO: De tamanho médio, no
ponto de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, tenros, KG
sem manchas, livres de resíduos
de fertilizantes.
TOTAL DO AGRICULTOR

4.500

R$ 3,83

R$ 17.235,00

R$ 17.235,00 (Dezessete
mil, duzentos e trinta e
cinco reais).

2.000

R$ 2,45

R$ 4.900,00

2.000

R$ 4,28

R$ 8.560,00

R$ 13.460,00 (Treze
mil, quatrocentos e
sessenta reais).

1.880

R$ 4,37

R$ 8.215,60

R$ 8.215,60
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(Oito mil, duzentos e
quinze reais e sessenta
centavos).

Carlos
Andrade
Carregosa

Gilson
Andrade
Santana

MELANCIA
Descrição
detalhada: in natura extra, com
grau de maturação adequado para
o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme de coloração
vermelho com aparência fresca e
macia, procedente de espécie
genuína e sã, fresca. Isento de
lesões de origem física, mecânica KG
4.000
ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas E larvas.
BATATA-DOCE - Descrição
detalhada: (Ipomoea batatas),
também chamada batata- daterra, batatada-ilha, jatica e
jetica, é uma planta da família
das convolvuláceas, da ordem
das Solanales (a mesma da KG
3.000
batata, Sua casca é roxa (mais
comuns) e o corpointerno de cor
amarela clara. Alguns tipos
apresentam-se
nas
cores
amareladas ou brancas.
TOTAL DO AGRICULTOR

BATATA-DOCE - Descrição
detalhada: (Ipomoea batatas),
também chamada batata- daterra, batatada-ilha, jatica e
jetica, é uma planta da família
das convolvuláceas, da ordem
das Solanales (a mesma da
batata, Sua casca é roxa (mais KG
comuns) e o corpointerno de cor
amarela clara. Alguns tipos
nas
cores
apresentam-se
amareladas ou brancas.
TOTAL DO AGRICULTOR

5.000

R$ 1,57

R$ 6.280,00

R$ 3,10

R$ 9.300,00

R$ 15.580,00 (Quinze mil,
quinhentos e oitenta reais).

R$ 3,10

R$ 15.500,00

R$ 15.500,00 (Quinze mil
e quinhentos reais)

OVO - Descrição detalhada:
branco, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g)
íntegro, tamanho uniforme e cor
branca, proveniente de avicultor

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M5XRBIJVPJCFPHBZJC26CQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
27 de Abril de 2021
5 - Ano - Nº 2028

Paripiranga

Denisson
Bomfim
Santos

Elânio
Ferreira dos
santos

Valmirando
Nogueira
Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS
com inspeção oficial cor, odor e
sabor característico, casca lisa,
pouco porosa, sem manchas ou
sujidades sem rachaduras, isento
de podridão e fungos. A gema
deve se apresentar translúcida
firme, consistente, livre de Dúzia 1.700
R$ 6,17
R$ 10.489,00
defeito, ocupando a parte central
do ovo e sem gema e
desenvolvido. A clara deve se
apresentar transparente, densa,
firme, espessa, límpida sem
manchas ou turvações e intactas.
Acondicionado em embalagem
resistente de papelão, plástico ou
isopor.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 10.489,00 (Dez mil,
quatrocentos e oitenta e
nove reais)
LARANJA PERA - Descrição
detalhada: In natura, procedente
de espécie genuína e são fresca,
com grau de maturação adequado
para o consume, sem apresentar
avarias de casca. Isento de lesões
de origem física, mecânica ou KG
biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

6.000

FARINHA DE MANDIOCA Descrição detalhada: torrada,
primeira qualidade, fina seca,
branca, isenta de sujidades,
parasitas, materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais,
acondicionado em embalagem KG
2.000
primária de saco plástico atóxico
transparente
TOTAL DO AGRICULTOR

R$ 2,50

R$ 15.000,00

R$ 15.000,00 (Quinze mil
reais)

R$ 3,65

R$ 7.300,00

R$ 7.300,00 (Sete mil e
trezentos reais).

FEIJAO CARIOCA - Descrição
detalhada: tipo 1, selecionado,
constituído de grãos inteiros,
isento
de
sujidades,
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Diogo
Menezes
Santos

Erasmo
Ribeiro
Costa

João Batista
dos Santos
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parasitas,materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais KG
2.000
R$ 7,22 R$ 14.440,00
acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico
transparente e resistente com
informações nutricionais do
produto.
BANANA PRATA - Descrição
detalhada: in natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo,
procedentes
de KG
800
R$ 4,17 R$ 3.336,00
espécies genuínas e sãs, casca
íntegra e firme. Isente de lesões
de origem física, mecânica ou
biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 17.776,00 (Dezessete
mil, setecentos e setenta e
seis reais).
MANGA - Descrição detalhada:
in natura, procedente de espécie
genuína e sã, fresca com grau de
maturação adequado para o
consumo, sem apresentar avarias
de casca Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
5.000
biológica,
matéria
terrosa, KG
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

AIPIM - Descrição detalhada: in
natura, tenro (macio), graúdo
procedente de espécies genuínas
e sãs, frescas, ter atingido o grau KG
de evolução E maturação, polpa
íntegra e firme. Isento de lesões
de origem física, mecânica ou
biológica
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

2.000

R$ 2,73

R$ 13.650,00

R$ 13.650,00 (Treze mil,
seiscentos e cinquenta
reais).

R$ 2,97
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TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 5.940,00 (Cinco mil,
novecentos e quarenta
reais).

Geovania
Rosário
Santana

Júlio Cezar
dos Anjos
Santana

PIMENTÃO
Descrição
detalhada: Fresco de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade.
Coloração uniforme. Isento de
substâncias terrosas sujidades,
parasitos, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e
sabores estranhos não deverão KG
500
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou
biológica.
TANGERINA
- Descrição
detalhada: in natura, procedente
de espécie genuína e sã, fresca
com grau de maturação adequado
para o consumo, sem apresentar
avarias de casca Isento de lesões
de origem física, mecânica ou KG
2.000
biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasita e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

PIMENTÃO - Descrição
detalhada:
Fresco
de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de
primeira
qualidade.
Coloração uniforme. Isento KG
de substâncias terrosas
sujidades, parasitos, larvas,
resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabores
estranhos não deverão
apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica
ou biológica.

250

R$ 5,07

R$ 5,07

R$ 2.535,00

R$ 3,97

R$ 7.940,00

R$ 10.475,00 (Dez mil,
quatrocentos e setenta e
cinco reais).

R$ 1.267,50
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MELANCIA - Descrição
detalhada: in natura extra,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração
vermelho com aparência
fresca e macia, procedente
de espécie genuína e sã,
fresca. Isento de lesões de
R$ 6.280,00
origem física, mecânica ou KG
4.000 R$ 1,57
biológica matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
à
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas E larvas.
LARANJA
PERA
Descrição detalhada: In
natura, procedente de
espécie genuína e são
fresca, com grau de
maturação adequado para o
consume, sem apresentar KG
avarias de casca. Isento de
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
á
superfície
externa,
livre
de
enfermidades,
insetos
parasitas e larvas.
TOTAL DO PRODUTOR

José Lucas
de Santana
Fonseca

1.500

OVO - Descrição detalhada:
branco, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g)
íntegro, tamanho uniforme e cor
branca, proveniente de avicultor
com inspeção oficial cor, odor e
sabor característico, casca lisa,
pouco porosa, sem manchas ou
sujidades sem rachaduras, isento
de podridão e fungos. A gema
deve se apresentar translúcida
firme, consistente, livre de
defeito, ocupando a parte central Dúzia
do ovo e sem gema e

R$ 3.750,00

R$ 2,50

R$ 11.297,50 (Onze mil, duzentos
e noventa e sete reais e cinquenta
centavos).

2.300

R$ 6,17
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desenvolvido. A clara deve se
apresentar transparente, densa,
firme, espessa, límpida sem
manchas ou turvações e intactas.
Acondicionado em embalagem
resistente de papelão, plástico ou
intactas.
isopor.

Acondicionado
em
embalagem resistente de
papelão, plástico ou isopor.
TOTAL DO AGRICULTOR

Paulo
Gilberto
Cardoso
Santos

AIPIM - Descrição detalhada: in
natura, tenro (macio), graúdo
procedente de espécies genuínas
e sãs, frescas, ter atingido o grau
de evolução E maturação, polpa KG
íntegra e firme. Isento de lesões
de origem física, mecânica ou
biológica
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
CENOURA
Descrição
detalhada: in natura, cor laranja vivo, procedente de espécie
genuínas e sãs, frescas, firme,
lisa, sem rugas, de aparência
fresca. Isento de brotos lesões de
origem física, mecânica ou KG
biológica
matéria
terrosa,
sujidades ou corpo estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

BANANA PRATA - Descrição
detalhada: in natura, com grau
de maturação adequado para o
Rosalva
consumo, procedentes de
Ferreira de
espécies genuínas e sãs, casca
Matos Santos íntegra e firme. Isente de lesões
de origem física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos

KG

R$ 14.191,00 (Quatorze
mil, cento e noventa e um
reias).

3.000

R$ 2,97

R$ 8.910,00

1.500

R$ 4,10

R$ 6.150,00

R$ 15.060,00 (Quinze mil
e sessenta reais).

2.200

R$ 4,17
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aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 9.174,00 (Nove mil,
cento e setenta e quatro
reais).

Valdelene
Carregosa
Fontes

Jackson
Nascimento
de Jesus

OVO - Descrição detalhada:
branco, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g)
íntegro, tamanho uniforme e cor
branca, proveniente de avicultor
com inspeção oficial cor, odor e KG
sabor característico, casca lisa,
pouco porosa, sem manchas ou
sujidades sem rachaduras, isento
de podridão e fungos. A gema
deve se apresentar translúcida
firme, consistente, livre de
defeito, ocupando a parte central
do ovo e sem gema e
desenvolvido. A clara deve se
apresentar transparente, densa,
firme, espessa, límpida sem
manchas ou turvações e intactas.
Acondicionado em embalagem
resistente de papelão, plástico ou
isopor.
TOTAL DO AGRICULTOR

CENOURA
Descrição
detalhada: in natura, cor laranja vivo, procedente de espécie
genuínas e sãs, frescas, firme,
lisa, sem rugas, de aparência
fresca. Isento de brotos lesões de
origem física, mecânica ou
biológica
matéria
terrosa, KG
sujidades ou corpo estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
BATATA
INGLESA
Descrição detalhada: in natura, KG
extra AA, com a casca intacta E
limpa, firme, lisa, de tamanho
uniforme, procedentes de espécie
genuína e sãs, frescas Isento de
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa livre de

2.000

R$ 6,17

R$ 12.340,00

R$ 12.340,00 (Doze mil,
trezentos e quarenta reais).

1.000

R$ 4,10

R$ 4.100,00

300

R$ 5,73

R$ 1.719,00
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enfermidades, insetos, parasitas e
larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 5.819,00 (Cinco mil,
oitocentos e dezenove
reais).

Michel
Santana
Nascimento

Pedro Vieira
de
Andrade

BATATA
INGLESA
Descrição detalhada: in natura,
extra AA, com a casca intacta E
limpa, firme, lisa, de tamanho
uniforme, procedentes de espécie
genuína e sãs, frescas Isento de
matéria terrosa, sujidades ou KG
corpos estranhos aderidos á
superfície externa livre de
enfermidades, insetos, parasitas e
larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.
TOTAL DO AGRICULTOR

1.200

CHUCHU
Descrição
detalhada: in natura, pouca
rugosidade, tamanho médio
procedente de espécies genuínas,
sãs e frescas, polpa íntegra e
firme. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, KG
substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos a deridos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e
larvas
TOTAL DO AGRICULTOR

3.500

AIPIM - Descrição detalhada: in
natura, tenro (macio), graúdo
procedente de espécies genuínas
e sãs, frescas, ter atingido o grau
de evolução E maturação, polpa
íntegra e firme. Isento de lesões
de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.

KG

R$ 5,73

R$ 6.876,00

R$ 6.876,00 (Seis mil,
oitocentos e setenta e seis
reais).

R$ 3,90

R$ 13.650,00

R$ 13.650,00 (Treze mil,
seiscentos e cinquenta
reais).

5.000

R$ 2,97
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Conceição
Silva

Fernando
Santos Silva

Josenildo
Dias dos
Santos
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PIMENTÃO - Descrição
detalhada: Fresco de tamanho
médio, com características
íntegras e de primeira qualidade.
Coloração uniforme. Isento de
substâncias terrosas sujidades,
KG
250
R$ 5,07
R$ 1.267,50
parasitos, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e
sabores estranhos não deverão
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou
biológica.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 16.117,50 (Dezesseis
mil, cento e dezessete reais
e cinquenta centavos).
CEBOLA BRANCA- Descrição
detalhada: fresca, extra, com as
extremidades
firmes
cor
brilhante, haste seca. Isento de
broto, enfermidades, lesões de
origem física mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, KG
sujidades ou corpos estranhos
aderidos é superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.
BANANA PRATA - Descrição
detalhada: in natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo,
procedentes
de
espécies genuínas e sãs, casca KG
íntegra e firme. Isente de lesões
de origem física, mecânica ou
biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

CEBOLA BRANCA- Descrição
detalhada: fresca, extra, com as
extremidades
firmes
cor
brilhante, haste seca. Isento de
broto, enfermidades, lesões de
origem física mecânica ou
biológica, substâncias terrosas, KG
sujidades ou corpos estranhos
aderidos é superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.

1.400

R$ 3,87

R$ 5.418,00

800

R$ 4,17

R$ 3.336,00

R$ 8.754,00 (Oito mil,
setecentos e cinquenta e
quatro reais).

600

R$ 3,87
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José Valter
Santana

Josefa da
Conceição
Santana
Santos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS
BETERRABA - Descrição
detalhada: in natura, procedente
de espécies genuínas e sãs fresca,
casca lisa e firme. Isento de
broto, lesões de origem física,
mecânica ou biológica matéria
terrosa ou sujidades ou corpos KG
800
R$ 4,67
R$ 3.736,00
estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades,
isentos, parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 6.058,00 (Seis mil e
cinquenta e oito reais).
BATATA INGLESA - Descrição
detalhada: in natura, extra AA,
com a casca intacta E limpa,
firme, lisa, de tamanho uniforme,
procedentes de espécie genuína e
sãs, frescas Isento de matéria
KG
1.800
R$ 5,73 R$ 10.314,00
terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos á superfície
externa livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre de
broto.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 10.314,00 (Dez mil,
trezentos e quatorze reais).
FEIJAO CARIOCA - Descrição
detalhada: tipo 1, selecionado,
constituído de grãos inteiros,
isento
de
sujidades,
parasitas,materiais terrosos e
detritos animais ou vegetais
acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico KG
transparente e resistente com
informações nutricionais do
produto.
BATATA
INGLESA
Descrição detalhada: in natura, KG
extra AA, com a casca intacta E
limpa, firme, lisa, de tamanho
uniforme, procedentes de espécie
genuína e sãs, frescas Isento de
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa livre de
enfermidades, insetos, parasitas e
larvas, sem manchas esverdeadas
e livre de broto.
TOTAL DO AGRICULTOR

1.000

R$ 7,22

R$ 7.220,00

2.200

R$ 5,73

R$ 12.606,00

R$ 19.826,00 (Dezenove
mil, oitocentos e vinte e
seis reais).
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José
Francisco
Batista
Cardoso

Sueli Santos
Andrade

TANGERINA
- Descrição
detalhada: in natura, procedente
de espécie genuína e sã, fresca
com
grau
de
maturação
adequado para o consumo, sem
apresentar avarias de casca
Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria KG
terrosa, sujidades ou corpos
estranhos aderidos á superfície
externa, livre de enfermidades,
insetos, parasita e larvas.

3.000

R$ 3,97

R$ 11.910,00

MELANCIA
Descrição
detalhada: in natura extra, com
grau de maturação adequado
para o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme de coloração
vermelho com aparência fresca e
macia, procedente de espécie
genuína e sã, fresca. Isento de KG
2.000
lesões de origem física, mecânica
ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas E larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

R$ 1,57

R$ 3.140,00

GOIABA - Descrição detalhada:
In natura, procedente d espécie
genuína e são fresca,com grau de
maturação adequado para o
consume, sem apresentar avarias
de casca. Isento de lesões de KG
origem física, mecânica ou
biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa, livre
de enfermidades, insetos parasitas
e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

2.000

R$ 15.050,00 (Quinze mil
e cinquenta reais).

R$ 3,93

R$ 7.860,00

R$ 7.860,00 (Sete mil,
oitocentos e sessenta reais)

MELANCIA
Descrição
detalhada: in natura extra, com
grau de maturação adequado para
o consumo, casca firme sem
avarias, polpa firme de coloração
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vermelho com aparência fresca e
macia, procedente de espécie
genuína e sã, fresca. Isento de
3.000
R$ 4.710,00
lesões de origem física, mecânica KG
R$ 1,57
ou biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas E larvas.
CENOURA
Descrição
detalhada: in natura, cor laranja vivo, procedente de espécie
genuínas e sãs, frescas, firme,
lisa, sem rugas, de aparência
fresca. Isento de brotos lesões de KG
1.500
R$ 6.150,00
R$ 4,10
origem física, mecânica ou
biológica
matéria
terrosa,
sujidades ou corpo estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 10.860,00 (Dez mil,
oitocentos e sessenta reais).
BANANA PRATA - Descrição
detalhada: in natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo,
procedentes
de
espécies genuínas e sãs, casca
íntegra e firme. Isente de lesões
de origem física, mecânica ou KG
R$ 4,17
2012,5
R$ 8.392,13
biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
TOTAL DO AGRICULTOR
R$ 8.392,13 (Oito mil,
trezentos e noventa e dois
reais e treze centavos).
ALFACE LISA - Descrição
detalhada: de primeira, extra,
coloração verde, frescos, folhas
firmes, limpas e brilhantes e
separados
em
maços
padronizados, procedente de
espécies genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem físicas, Molho
500
R$ 2,73 R$ 1.365,00
mecânica
ou
biológica
substâncias terrosas, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à
superfície
externa
insetos,
parasitas, larvas.
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QUIABO – De tamanho
médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem
manchas, livres de resíduo de
KG
fertilizantes.

CEBOLINHA
Descrição
detalhada: com coloração verde
escuro, separados em maços
padronizados, procedente de
espécies genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem física mecânica
ou
biológica,
substâncias Molho
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos E superfície
externa, insetos, parasitas e
larvas.

R$ 4,37

1880

900

R$ 1,73

TOTAL DO AGRICULTOR

Rivanda
Gomes de
Oliveira

BANANA
PRATA
Descrição detalhada: in
natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs,
casca íntegra e firme.
Isente de lesões de origem
física,
mecânica
ou KG
3000
biológica, matéria terrosa,
sujidades
ou
corpos
estranhos
aderidos
á
superfície externa, livre de
enfermidades,
insetos,
parasitas e larvas
TOTAL DO AGRICULTOR

GOIABA - Descrição detalhada:
In natura, procedente da espécie
genuína e são fresca, com grau de
maturação adequado para o
consume, sem apresentar avarias KG
de casca. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou

R$ 8.215,60

R$ 1.557,00

R$ 11,137,60 (Onze mil,
cento e trinta e sete reais e
sessenta centavos).

R$ 4,17

R$ 12.510,00

R$ 12.510,00 (Doze mil, quinhentos
e dez reais).

3.000

R$ 3,93
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biológica,
matéria
terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos
parasitas e larvas.
R$ 11.790,00 (Onze mil,
setecentos e noventa reais).

TOTAL DO AGRICULTOR

TOTAL DO SOMATÓRIO
PROJETO DE VENDA

DO R$ 383.776,33 (Trezentos e oitenta e três mil,
setecentos e setenta e seis reais e trinta e três
centavos).

Paripiranga-BA, 05 de abril de 2021.

Justino das Virgens Neto
Prefeito Municipal
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