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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
5º RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRA E
CONVOCAÇÃO PARA REABERTURA DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/20120
Findou na tarde de terça-feira (15/04/2020) o prazo para a entrega das amostras pela
empresa classificada em 5º lugar no LOTE 004, conforme convocação feita através da
convocação publicada na Edição nº no DOM do 1940 de 13/04/2020.
Após análise das amostras de todos os itens do lote a Nutricionista do município emitiu
parecer (em anexo) contendo o resultado da análise nutricional, sendo resumido da seguinte
forma:
DO RESULTADO:
LOTE
004

EMPRESA
M C M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

SITUAÇÃO
APROVADO

Diante da aprovação da amostra do LOTE 004, fica a empresa abaixo identificada
convocada para a retomada da fase de negociação de preço, aja visto que a mesma não
participou da fase de lances na sessão do dia 12/02/2020 pois estava fora do intervalo previsto
no edital, e tendo em vista que todas as empresas anteriores foram desclassificadas se faz
necessário uma nova negociação para obter proposta mais vantajosa para o município.
LOTE
004

EMPRESA
M C M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA

VALOR REGISTRADO
57.600,00

A sessão será realizada no dia 20/04/2020 as 09hs na sala do setor de licitação, devendo
os licitantes que se fazerem presentes, estarem protegido por mascara visando assim evitar o
contato direto com os servidores municipais, aja visto os cuidados que estão sendo tomados
pelo município para o enfrentamento da COVID-19, sendo necessário a realização da sessão
para que se possa concluir o julgamento do referido processo licitatório para a futura contratação
aja visto as determinações previstas na Lei Federal nº 13.987/2020 que trata sobre a distribuição
da merenda escolar aos alunos durante a suspensão das aulas devido a pandemia, todavia fica
determinado que será aberto o prazo para interposição de recursos para todos os licitantes que
tenham interesse em apresenta-lo e não possam se fazer presente na referida sessão.
Na oportunidade informamos que, os demais lotes não serão mais alvo de recurso aja
visto ter essa fase findada e não ter havido manifestação de mais nenhum dos licitantes.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 17 de Abril de 2020

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia quinze de abril de dois mil e vinte, foram analisadas as amostras
exigidas no Pregão Presencial nº 001/2020, cujo objeto foi o
fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Amostra apresentada por:
MCM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ 09.500.724/0001-79

Lote 004

GRUPO DE SUCOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

4.1

Suco concentrado sabor Abacaxi: Bebida não
fermentada, não alcoólica e concentrada. De acordo com
as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS. Deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de
validade/lote e peso líquido. Rendimento mínimo 1,5 litros.

4.2

Suco concentrado sabor Acerola: Bebida não
fermentada, não alcoólica e concentrada. De acordo com
as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS. Deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de
validade/lote e peso líquido. Rendimento mínimo 2 litros.

4.3

Suco concentrado sabor Goiaba: Bebida não
fermentada, não alcoólica e concentrada. De acordo com
as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS. Deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de
validade/lote e peso líquido. Rendimento mínimo 2,5 litros.

4.4

Suco concentrado sabor Uva: Bebida não fermentada,
não alcoólica e concentrada. De acordo com as normas
e/ou resoluções da ANVISA/MS. Deverá ter registro no
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Ministério da Agricultura e/ou Ministério da saúde.
Embalagem contendo 500ml do produto, devidamente
identificada, com o nome do produto, data de validade/lote
e peso líquido. Rendimento mínimo 1,5 litros.

4.5

Suco concentrado sabor Maracujá:
Bebida não
fermentada, não alcoólica e concentrada. De acordo com
as normas e/ou resoluções da ANVISA/MS. Deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
saúde. Embalagem contendo 500ml do produto,
devidamente identificada, com o nome do produto, data de
validade/lote e peso líquido. Rendimento mínimo 3 litros.
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___________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
NUTRICIONISTA
CRN 5: 11454/P

WWW.TEOFILANDIA.BA.GOV.BR
Praça José Luiz Ramos, 84 – Centro – Teofilândia/BA
Cep: 48.770-000/Tel: (75) 3268-2150
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GCXCSIHUENFKIWSAOV6/FW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

EM
CONFORMIDADE

