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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia dezenove de março de dois mil e vinte um foi analisada a marca apresentada na
proposta para PREGÃO PRESENCIAL n°002/2021, Processo administrativo n°
065/2021, pela empresa Oliveira Hora Comércio LTDA, CNPJ 08.943.212/0001-14, cujo
objetivo é o fornecimento imediato de gêneros alimentícios tipo peixe congelado corvina,
para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.

EMPRESA: OLIVEIRA HORA COMÉRCIO LTDA
DATA DE ENTREGA: 19/03/2021

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

MARCA

SITUAÇÃO

1

Peixe tipo corvina inteira M 1/2: Produto
congelado, devendo ter, cada peça,
aproximadamente 500g a 1 Kg, com média
de 15 peças em cada caixa, apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livre de parasitas,
sujidades
e
qualquer
substância
contaminantes que possa alterá-la ou
encobrir qualquer alteração, de acordo com
a Legislação Sanitária em vigor e Ministério
da Agricultura. Rotulagem contendo no
mínimo, peso líquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, número do
lote e data ou prazo de validade, além das
marcas e carimbos oficiais pertinentes

KG

LAGUBRAS

EM
CONFORMIDADE

Após análise da amostra e aprovação e comprovação de registro no Sistema de Inspeção
Federal – SIF fica a amostra apresentada devidamente APROVADA, devendo o Pregoeiro
dar andamento ao certame.
__________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
NUTRICIONISTA
CRN 5: 11454/P
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2º RESULTADO DA ANALISE DA AMOSTRA DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021
Após inabilitação da empresa OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE FRIOS
EIRELI preferida na sessão do dia 19/03/2021, por não apresentar em tempo
hábil os documentos de habilitação devidamente autenticados, foi feita a
convocação da segunda colocada a empresa OLIVEIRA HORA COMERCIO
LTDA para apresentar a amostra, a mesma foi feita pela empresa classificada
em segundo lugar hoje, na Secretaria M. de Assistência Social.
Após análise da amostra, a Nutricionista do município emitiu parecer (em
anexo) contendo o resultado da análise nutricional, sendo resumido da seguinte
forma:
DO RESULTADO:
LOTE EMPRESA
001
OLIVEIRA HORA COMERCIO LTDA

SITUAÇÃO
APROVADO

Diante da conclusão da fase de amostra, ficam os licitantes participantes
do presente certame, convocados para a nova sessão para abertura do envelope
de habilitação da nova empresa classificada em primeiro lugar. A sessão será
realizada no dia 22/03/2021 as 10hs na sala do setor de licitação, devendo os
licitantes que se fazerem presentes, estarem protegido por máscara 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.
Na oportunidade informamos que, dá aprovação e/ou reprovação das
amostras não cabe recurso nesse momento e sim após a fase de habilitação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 19 de Março de 2021

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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