Prefeitura Municipal de Teofilândia
1

Quarta-feira • 7 de Abril de 2021 • Ano • Nº 2464
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
• 1º Resultado da Analise das Amostras Pregão Presencial P/ Sistema
de Registro de Preço nº 002/2021.
• Parecer Técnico Nutricional Refrente ao Pregão Presencial Para
Sistema de Registro de Preço nº 002/2021SRP.

Gestor - Higo Moura Medeiros / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Teofilândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VIHVQ3N6DBUGOQJX3ZN6NQ

Quarta-feira
7 de Abril de 2021
2 - Ano - Nº 2464

Teofilândia

Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021
Após a solicitação de prorrogação do prazo de entrega das amostras, pela
empresa então classificada em primeiro lugar em todos os lotes JE COMERICO LTDA,
foi estendido o prazo at é o dia 05/04/2021, tendo a referida empresa realizado a entrega,
a qual foi encaminhada para a Nutricionista do município para devida analise e emissão
de Parecer técnico.
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

SITUAÇÃO

001

JE COMERICO LTDA

REPROVADO

002

JE COMERICO LTDA

REPROVADO

003

JE COMERICO LTDA

004

JE COMERICO LTDA

005

JE COMERICO LTDA

APROVADO

006

JE COMERICO LTDA

APROVADO

007

JE COMERICO LTDA

APROVADO

008

JE COMERICO LTDA

APROVADO
REPROVADO

REPROVADO

Diante da reprovação das amostras dos lotes 001 – 002 – 004 e 008 fica a
proposta da empresa JE COMERICO LTDA desclassificadas nos mesmos, por não
atender as exigências do edital. Fica convocada a 2ª colocada a empresa M C M
COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA para apresentar as amostras para
os lotes 001 – 002 – 004 e 008 nas condições e exigências do edital. Conforme
registrado em ata, informo a referida empresa que as amostras então analisadas ficarão
à disposição para consulta (vistas) pelo prazo de 48hs na sede da Secretaria de
Educação e Cultura junto com a nutricionista do município.
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, 07 de Abril de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia cinco de abril de dois mil e vinte um, após o recebimento das amostras, foi
iniciada a analise, conforme as marcas apresentadas na proposta de preço constante do
Pregão Presencial Para Sistema de Registro de Preço nº 002/2021SRP, pela empresa
classificada em primeiro lugar, a JE COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 08.178.970/0001-93, cujo
objetivo é fornecimento de gêneros alimentícios para atender as secretarias do município
de Teofilândia/BA.
EMPRESA: JE COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 08.178.970/0001-93
DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: 05/04/2021
LOTE 01 – ALIMENTOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

MARCA

1

ADOÇANTE, líquido dietético (ingredientes: edulcorante,
glicosídeos de esteviol, conservadores: bonzoato de
sódio e metilparabeno e acidulante ac) embalagem
mínima 60ml, com bico dosador. Referência para
qualidade do produto validade/lote.

UND

ADOCIL

ACHOCOLATADO EM PÓ DE PREPARO
INSTANTÂNEO: contendo
açúcar, cacau em pó, matodextrina minerais, vitaminas,
aromatizantes e emulsificante lecitina de soja, não
contém glúten, sem edição de leite . Não deverá
apresentar problemas com homogeneidade, diluição
inadequada, excesso de açúcar, presença de
impurezas, formação de grumos,cheiro forte e intenso,
coloração inadequada. Embalagem plástica, com
dados de identificação do produto, informações
nutricionais, marca do fabricante, prazo de validade,
peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS. Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem
mínima de 200g

KG

ITALAC

AÇÚCAR CRISTAL DE 1ª: sacarose obtida da cana de
açúcar, livre de fermentação, tipo granulado, com
aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, isento de
sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos
animais ou vegetais, acondicionado em embalagem
primária saco plástico atóxico transparente, com

KG

ARCO
VERDE

2

3

SITUAÇÃO

EM NÃO
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
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respectiva informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade.
Embalagem
secundaria
plástico resistente. Prazode validade mínimo: 04 meses
á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 01 kg.

4

5

6

7

8

9

ARROZ INTEGRAL – características técnicas: classe:
longo, fino, tipo I integral. produto não deve apresentar
mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética
Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em
pacotes de 1kg, em polietileno, transparente, atóxico.
Prazo de validade mínimo 03
meses a contar a partir da data deentrega

KG

DALON

EM
CONFORMIDADE

KG

SAMAN

EM
CONFORMIDADE

ARROZ TIPO 1, SUBGRUPO
PARBOILIZADO, classe longo fino, 100% natural,
constituídos de grãos inteiros, isento de sujidade e
materiais estranhos, acondicionado em embalagem
primária de saco plástico atóxico transparente com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária:
plástico resistente. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagemde 01 kg.

KG

CATARINAO

EM
CONFORMIDADE

AVEIA EM FLOCOS INGREDIENTES:
aveia em flocos, alérgica: pode conter soja, trigo,
cevada, centeio e glúten. Embalagem primaria caixa tipo
papelão e secundaria plástica, informações
nutricionais, peso mínimo 200 gr prazo de validade.

UND

YOKI

EM NÃO
CONFORMIDADE

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM,
com acidez máxima de 0,5% (em ácido oleico) - para
temperar alimentos;embalagem com no mínimo 200 ml.
Prazo de validade mínimo de 6 meses
a partir data de entrega.

UND

GALLO

EM
CONFORMIDADE

CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto
de 1º qualidade, com 100% de pureza, Não deve
apresentar sujidade, umidade, rendimento insatisfatório
e sabor não característico. Embalagem aluminizada,

KG

2 DE JULHO

ARROZ TIPO 1, BRANCO, subgrupo polido, classe
longo fino, 100% natural,constituídos de grãos inteiros,
isento desujidade e materiais estranhos,acondicionado
em embalagem primária de saco plástico atóxico
transparente com respectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade. Embalagem secundária:
plásticoresistente. Prazo de validade mínimo: 03 meses
á partir da data do recebimento do produto.
Apresentaçãodo produto: Embalagem de 01 kg.
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com selo de pureza emitido pela Associação Brasileira
da Indústria do Café – ABIC, contendo as seguintes
informações: dados de identificação do produto,
informações nutricionais, marca do fabricante, prazode
validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou
Resoluções da Anvisa/MS. Prazo de validade mínimo:
03 meses à partir da data de entrega. Apresentação do
produto: embalagem
de 250g..

10

11

12

13

EM
CONFORMIDADE

CERAL À BASE DE ARROZ para
alimentação infantil fonte de vitaminas incluindo A e C
e ferro. Ingredientes farinha de arroz, açúcar, amido,
sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco), vitaminas
(vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico,
vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico,
vitamina D) Probiótico aromatizante vanilina. Contém
glúten. Contém traços de leite,data de validade /lote
Embalagem
mínima de 200g

UND

MUCILON

EM
CONFORMIDADE

CERAL À BASE DE MILHO para
alimentação infantil fonte de vitaminas incluindo A e C
e ferro. Ingredientes farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de
sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato ferroso,
sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C, niacina,
vitamina e, ácido pantotênico, vitaminaa, vitamina B1,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D). Contém glúten.
Contém traços de leite, data de validade /lote .
Embalagem mínima de
200g

UND

MUCILON

EM
CONFORMIDADE

COCO RALADO COMPOSIÇÃO
MINIMA: produto alimentício desidratado
contendo entre os ingredientes: polpa de coco
desidratada e parcialmente desengordurara. Deve
apresentar cor, cheiro e sabor característico. Ausente
de sujidades, parasitas. Embalagem: plástica, integra,
atóxica, contendo no minimo 50 g do produto. Prazo
de
validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de
entrega.

PCT

MENINA

COMPOSTO LÁCTEO: Composto lácteo com óleo
vegetal, enriquecido com vitaminas A e D. Ingredientes:
leite integral, maltodextrina, óleo de soja, açúcar,
carbonato de cálcio, vitaminas A e D, pirofosfato de
ferro, emulsificante lecitina de soja. Apresentando os
seguintes valores por porção para 200 ml de leite
pronto: mínimo de 125 calorias, máximo de 16 de

KG

DLEITE

EM NÃO
CONFORMIDADE
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EM NÃO
CONFORMIDADE

carboidratos, máximo de 6,6g de proteínas, máximo de
400 mg de cálcio. Acondicionado em recipiente
herméticode sacos aluminizados contendo informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote. Deverá
ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto. embalagem 200 gr
14

15

16

17

CREME DE LEITE ESTERILIZADO,
homogeneizado, apresentado teor de gordura máxima
de 20%. Em embalagem de caixa de papelão
cartonada, tipo longa vida, contendo dados do
fabricante e tabela de informação nutricional. Data de
fabricação e Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do produto Apresentação
do produto: Unidades de 200 a 300g.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCAgrupo seca, subgrupo fina, tipo 1, isenta de material
terroso, detritos de animais e vegetais, devendo
obedecer à legislação vigente, embalada em pacote
plástico atóxico, transparente, termos soldado,
resistente de 1kg.
Prazo mínimo de validade de 4 meses. Embalagem
plástica c/1 kg
FARINHA
DE
TRIGO
COM
FERMENTO. Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos. Deverá estar em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida
ou fermentada, nem apresentar resíduos, impurezas,
rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica,deve
estar intacta. Embalagem contendo 01Kg, com dados
de identificação do produto, informações nutricionais,
marca do fabricante, prazo de validadee peso liquido,
de acordo com a Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria
74/94 do MS/SNVS.
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 SEM
FERMENTO: Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e
limpos. Deverá
estar em perfeito estado de
conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada,
nem apresentar resíduos, impurezas, rendimento
insatisfatório. Embalagem: atóxica, deve
estar intacta. Embalagem contendo 01Kg, informações
nutricionais com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validadee peso liquido,
de acordo com a
Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria 74:/94 do

EM
CONFORMIDADE
UND

KG

KG

KG

DAMARE

KI SABOR

BRANDINI

BRANDINI

EM
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE
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MS/SNVS.

18

FARINHA LÁCTEA. Enriquecida com vitaminas, de
preparo instantâneo. Embalagem contendo as
seguintes informações: dados de identificação do
produto, informações nutricionais,marca do fabricante,
prazo de validade, peso líquido e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS. Apresentar
SIF ou SIE Prazo de validade mínimo: 03 meses ápartir
da data do recebimento do produto. Apresentação do
produto: lata
ou sachê mínima de 380 g.

EM
CONFORMIDADE

UND

NESTLE

KG

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

FUBA DE MILHO, produto de aspecto fino, amarelo,
fubá de milho enriquecida com ferro e acido fólico ,
100% natural , livre de umidade e sujidade,
com
identificação do
fabricante, prazo de validade e peso liquido na
embalagem 500G e validademínima de 03 meses.

KG

PEREIRA

EM NÃO
CONFORMIDADE

21

GOIABADA, com consistência para corte. Embalagem
com 300 g, com dados de identificação do produto,
informações nutricionais, marca dofabricante, prazo de
validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da Anvisa/MS.

UND

TAMBAU

EM
CONFORMIDADE

22

LEITE CONDENSADO – produzido com leite integral,
açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395
g, que deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais,
número do lote, data fabricação de validade /lote. Prazo
de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega
do produto.

UND

ITALAC

EM
CONFORMIDADE

LEITE DE COCO: NATURAL,
concentrado,
pasteurizado,
homogeneizado, acondicionado em embalagem
primária tipo Pet ou de vidro, com respectiva
informação
nutricional,
data
de
Fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto.
Unidades de 500 ml.

UND

GURT

EM
CONFORMIDADE

19

20

23

FLOCOS DE MILHO: tipo flocão: farinha de milho
flocada sem sal, fonte de fibra, da validade / lote
embalagem mínima de 500 g.
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24

25

26

LEITE
EM
PÓ
INTEGRAL
INSTANTÂNEO: Composição mínima de ingredientes:
leite em pó integral, vitaminas: A D E, minerais, cálcio,
ferro, (pirofosfato férrico) zinco. ,embalagem intacta,
bem vedada, livre de parasitas e substâncias nocivas.
Embalagem lataou sache mínima 800 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade,informaçõs nutricionais, e de acordo
com as Normas e/ou Resoluções vigentes da
Anvisa/MS.
LEITE EM PÓ MODIFICADO FORMULA INFANTIL,
LACTENTES 6A 12 MESES, EMBALAGEM MINIMA
400g de seguimento, favorecendo as defesas
imunológicas no momento da introdução da
alimentação
complementar.
Carboidratos: 100% lactose. Composição: Lactose,
leite desnatado, concentrado protéico de soro do leite,
oleína de palma, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo
de milho,sais minerais (citrato de cálcio, sulfato ferroso,
sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de otássio),
lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina
E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K, biotina, vitamina B12), óleo de peixe, cultura
de lactobacillus e bifidus. Não contem glúten. Data
de
validade/lote.
LEITE EM PÓ MODIFICADO FORMULA INFANTIL,
LACTENTES MENORES DE 6 MESES, EMBALAGEM
MINIMA
400g,
COMPOSIÇÃO MINIMA :Ingredientes: Lactose,
concentrado protéico de soro de leite*, oleina de palma,
leite desnatado, óleo de canola, óleo de palmiste, óleo
de milho, sais minerais (citrato de cálcio, cloreto de
potássio, cloreto de magnésio, citrato de sódio, sulfato
ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de
potássio, sulfato de manganês, selenato de sódio),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato
de cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B1,
vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K,
biotina), óleo de peixe**, lecitina de soja, ácido graxo
araquidônico, L- arginina, L-carnitina, nucleotídeos,
taurina bitartarato de colina, inositol, L-histidina. Data
de validade/lote Não
Contém Glúten.

UND

NESTLE
NINHO

EM NÃO
CONFORMIDADE

EM NÃO
CONFORMIDADE

UND

UND

NESTOGEN
O

NESTOGEN
O

EM NÃO
CONFORMIDADE
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27

28

29

30

31

LEITE EM PÓ, DESNATADO.
INSTANTÂNEO. Ingredientes: Leite em pó desnatado
e emulsificante lecitina de soja. NÃO CONTÉM
GLÚTEN. Embalagem: lata de no mínimo 300g, com
dados de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, capacidade, e de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS. O
produto devera ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.

UND

GLÓRIA

LEITE EM PÓ: DESNATADO tipo
integral. Ingredientes leite desnatado, vitaminas: A e B
e emulsificante, lecitina de soja. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados contendo
informação nutricional, data de fabricação/ validade/
lote. Deverá ser inspecionadopelo SIF ou SIE. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g.

UND

CCGL

EM
CONFORMIDADE

EM NÃO
CONFORMIDADE

LEITE EM PÓ: tipo integral.Apresentando por porção
de 26g (02 colheres de sopa): mínimo de 120 calorias,
máximo de 10g de carboidratos, máximo de 7g de
proteínas e de gorduras totais, máximo de 125mg de
sódio, mínimo 210mg de cálcio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados contendo
informação nutricional, data de fabricação/ validade/
lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do
produto. Apresentação do produto: embalagem de
200g..

KG

CCGL

LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó integral
zero
lactose, maltodextrina,
soro de leite, enzima lactase, vitaminas (A, D
e C), minerais (ferro e zinco) e emulsificante lecitina
de soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Embalagem de
380g, com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade , de acordo com as
Normas e/ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.

UND

SUPRASOY

EM NÃO
CONFORMIDADE

LEITE UHT INTEGRAL (1LT),
estabilizantes: citrato de sódio , trifosfato de sódio ,
monofosfató de sódico e difosfato , máximo de 3% de
gordura. Embalagem tetrapak esterilizada e
hermeticamente fechada, livre de parasitas e de
qualquer substância nociva, contendo 1 litro.
Emabalagem com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, SIF OU SIE ,

UND

DAMARE

EM NÃO
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE
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de acordo com as Normas e/ou
Resoluções vigentes da Anvisa/MS. Validade mínima:
03 meses.

32

33

34

35

MANTEIGA COM SAL DE PRMEIRA QUALIDADE
EMBALAGEM 200G)
INGREDIENTES: creme de leite pausterizado , sal
fermento lacto e corante natural de urucum , nao contem
gluten embalagens retangulares com dados de
identificação, data de fabricação e validade, lote,
registro do Ministério da Agricultura SIF ou SIE.
Validade de, no mínimo, 4 meses.

UND

BIZ

EM NÃO
CONFORMIDADE

MARGARINA VEGETAL COM SAL,
apresentando teor de lipídios máximo de 65%.
Apresentando os valores por porção de 10g: máximo de
1,2g degorduras trans e 6,0g de gorduras totais Produto
com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado
em embalagem primária de pote plástico, com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: caixa
de papelresistente. Prazo de validade mínimo carimbo
de inspeção estadual ou federal. : 02 meses á partir da
data dorecebimento do produto. Embalagem
de 250g.

UND

DELINE

EM NÃO
CONFORMIDADE

MILHO DE MUNGUNZÁ, grãos de milho amarelo, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de
umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos
plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados,
resistentes quegarantam a integridade do produto até o
momento do consumo, acondicionados em fardos
lacrados. A embalagem
deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,
informação nutricional, número do lote, data de
validade, quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses apartir
da data de entrega na unidade
requisitante..

UND

CUCO

MILHO DE PIPOCA TIPO 1.
Embalagem de 500g, embalados em plástico atóxico,
transparente e incolor,termosselada, isenta de mofo ou
bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A
embalagem primária deverá declarar a marca,nome e
endereço do fabricante, peso
líquido, prazo de validade, lote.

UND

CUCO

EM
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE
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36

37

38

39

40

41

MISTURA PARA BOLO. Composição mínima de
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido com
ferro eácido fólico, amido, gordura vegetal,sal, fermento
químico, bicarbonato de sódio, pirosfofato, acido de
cálcio, fosfato monocalcico e fosfato acido de alumínio
e sódio, emulsificante, aromatizantes. contem glutem.
Acondicionados em embalagens tiposachet, contendo
informação nutricional do produto. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto: embalagem minima
de 450g. Sabores: coco e
baunilha.

UND

FINNA

ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL:
composição óleo de soja 100% natural.Produto refinado
e de acordo com os padrões legais e estar isento de
ranço,odores estranhos ou qualquer substância nociva.
Acondicionado em embalagem primária PET (900ml)
com respectiva informação nutricional, data de
validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto.

UND

SOYA

EM NÃO
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA ADICIONADA
DE CARNE BRANCA:
produto isento de gorduras trans, sem adição de
corante ou caramelo, acondicionada em embalagem
primária de plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, validade/lote.
Embalagem secundária de plástico resistente. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data
do
recebimento do produto.
Embalagem de 400 a 500g.

KG

SORA

QUEIJO RALADO, tipo parmesão. Composição
mínima: queijo parmesão, conservante, acido sorbico,
emembalagem plástica de 50g, contendo identificação
do fabricante, data de fabricação e validade e
autorização doMinistério
da
Agricultura/SIF/SIE/DIPOA.

UND

BOM GOSTO

EM
CONFORMIDADE

SAL MOIDO refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve
apresentar sujidades, misturas inadequada aoproduto.
Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em
pacotes de polietileno transparente, termossoldada,
atóxica, com
capacidade de 1 kg. Validade minima 6meses

KG

CAMPEÃO

EM
CONFORMIDADE

VINAGRE DE ÁLCOOL - Fermentado de ácido acético
- Embalagem de 500 ml, devidamente identificada com
o nome do produto, data validade /lote , composição
mínima, prazo de validade

UND

FIGUEIRA

EM
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE
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e peso líquido.

LOTE 02 - BISCOITOS

1

2

3

BISCOITO
CREAM
CRACKER
400GR: Acondicionado em embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto. Composição mínima de Ingredientes: farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico gordura
vegetal, extrato demalte, soro de leite em pó, amido,
açúcar, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio,
emulsificante lecitina de soja. pode conter leite e soja.
Contém glúten. Caixa contendo 20x400g
BISCOITO
DOCE
(Maria)
EMBALAGEM 400GR: Acondicionadoem embalagem
dupla, plástico atóxico transparente, com respectiva
informação
nutricional,
data
/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 03 meses á
partir da data do recebimento do produto. Composição
mínima de Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, (VITAMINAS: B1, B2, B3 e
B6), açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido amido,
emulsificante lecitina de soja, (fermentos químicos).
Aromatizantes melhorador de farinha, sal, soro de leite
em pó, contém leite e soja. contém glúten. Caixa
contendo
20x400g.
BISCOITO MAISENA - EMBALAGEM
400GR: Acondicionado em embalagem dupla, plástico
atóxico transparente, com respectiva informação
nutricional, data validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto. Composição mínima de Ingredientes: Farinha
de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
(VITAMINAS: B1, B2, B3 e B6),
açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido amido,
emulsificante lecitina de soja, (fermentos químicos).
Aromatizantes melhorador de farinha, sal, soro de leite
em pó, contém leite e soja. contém glúten. Caixa
contendo
20x400g

PCT

SUPRADELY

EM NÃO
CONFORMIDADE

EM NÃO
CONFORMIDADE
PCT

SUPRADELL
Y

PCT

SUPRADELL
Y

EM NÃO
CONFORMIDADE
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4

BISCOITO SALGADO INTEGRAL –
deverá ser fabricadas a partir dematérias primas sãs e
limpas, não devem estar mal assados ou com
caracteres organolépticos anormais Farinha de Trigo
Fortificada com Ferroe Ácido Fólico, Gordura Vegetal
(Soja, Palma), Farelo de Trigo, Extrato de malte, Açúcar
Invertido, Sal, Amido, Fermento Biológico, Fermento
Químico Bicarbonato de Sódio (INS 500ii), Acidulante
Ácido Láctico (INS 270), Melhoradores de Farinha
Xilanase eProtease (INS 1101 i). CONTÉM GLÚTEN
estar acondicionados emembalagem primária plástica,
transparente, envoltos por embalagem secundária de
polietileno metalizado,
atóxico, resistente, lacrado pacote 400a 420g.

PCT

VITARELLA

5

BISCOITO TIPO ROSQUINHA Biscoitoa base de farinha , sabores variados (coco ou
chocolate) Embalagem primaria, envoltos na
embalagem secundária contendo no minimo
400g, devidamente identificada como
nome do produto, composição mínima, prazo de
validade
e peso liquido

PCT

PETYAN

NÉCTAR:
SABOR
GOIABA,
INGREDIENTES: água, polpa de frutas, açucar,
acidulante, acidocitrico, aroma natural e antioxidante
ácido ascórbico. Não contem glútem.Embalagem caixa
contendo no mínimo24x200ml Data de validade/lote.
O produto deve ter registro no MAPA

CX

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

NÉCTAR:
SABOR
MANGA,
INGREDIENTES: água, polpa de manga, açucar,
acidulante, acido citrico, aroma natural e antioxidante
ácido ascórbico. Não contem glútem. Embalagem caixa
contendo no mínimo24x200ml. Data de validade/lote.
O
produto deve ter registro no MAPA

CX

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

NÉCTAR: SABOR MISTO UVA E MAÇÃ,
INGREDIENTES: água, suco
concentrado de uva, suco concentrado de maçã,
açucar, acidulante, acidocitrico, aroma natural de uva e
vitamina C. Não contem glútem. caixa contendo no
mínimo 24x200ml Data devalidade/lote. O produto
deve ter
registro no MAPA

CX

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

EM NÃO
CONFORMIDADE

EM NÃO
CONFORMIDADE

LOTE 03 – SUCO E BEBIDA LÁCTEA

1

2

3
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4

5

BEBIDA LACTEA OU IOGURTE:
Composição mínima: leite integral ou desnatado, soro
de leite, leite reconstituído, açúcar, aroma artificial de
morango, SIF /SIE embalagem
mínima 180gr.

UND

GURT

BEBIDA LACTEA UHT SABOR
CHOCOLATE: embalagem de 180 a
200 ml, com indicação do produto marca da fabricante
data de fabricação, carimbo de inspeção estadual ou
federal e prazo de validade/lote caixa
contendo 24x200 ml.

CX

IBITURUNA

EM
CONFORMIDADE

PCT

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

PCT

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

TEMPERO
COMPLETO
TRADICIONAL, constituído pela mistura de sal
refinado, podendo ser acrescentado de alho, cebola em
pó, salsa em flocos e outros condimentos, sem
pimenta, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido,
e de acordo com as Normas e/ou Resoluções
vigentes. com 300g

UND

SABOR
ABSOLUTO

EM
CONFORMIDADE

TEMPERO PRONTO EM PÓ PARATEMPERAR
,FEIJÃO,ARROZ,CARNES
E
OUTREOS PRATOS: Embalagem 60g
contendo no minimo 12 sachês de 5gvalidade e Lote

UND

SAZON

EM
CONFORMIDADE

CALDO DE CARNE:preparo para caldo de carne, sal,
gordura vegetal, amido de milho, extrato de levedura,
açúcar, cebola, coentro, pimenta do reino,
aromatizantes, realçadores de sabor, corante e
acidulante. Embalagem de papelão contendo dados de
identificação do produto, marca do fabricante. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação
do produto: caixinha de 19 a 21g tiras com 24 und

TIRA

ARISCO

EM
CONFORMIDADE

LOTE 04 – TEMPEROS E CONDIMENTOS
1

2

3

4

5

CANELA EM CASCA. Embalagem contendo no
mínimo 07g,.

CANELA EM
mínimo 07g.

PÓ.

Embalagem,contendo no

EM NÃO
CONFORMIDADE
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CALDO DE GALINHA: preparo para caldo de galinha,
sal, gordura vegetal, amido de milho, gordura de
galinha, cebola, coentro, aromatizantes, realçadores de
sabor, corante e acidulante. Embalagem de papelão
contendo dados de identificação do produto, marca do
fabricante. Prazo devalidade mínimo: 03 meses á partir
da data do recebimento do produto. Apresentação do
produto: caixinha de
19 a 21g. tiras com 24und.

EM NÃO
CONFORMIDADE
TIRA

ARISCO

PCT

DAANA

MACARRÃO ESPAGUETE: Massa
alimentícia, tipo espaguete.Composição mínima:
farinha de trigo enriquecida com ferro ácido fólico e
ovos, embalagem de 500g, devidamente identificada
com o nome do produto, composição mínima, prazode
validade e peso líquido.

KG

BRANDINI

EM
CONFORMIDADE

MACARRÃO INTEGRAL – macarrão espaguete
integral. Ingredientes: farinha de trigo integral e glutem
de trigo. Alérgicos contem derivado de trigo e pode
conter ovos, soja, centeio,cevada e aveia. Embalagem:
plástica, transparente, resistente, bem vedada,
contendo 500g, isento de qualquer substância estranha
ou nociva. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar
a partir da data de entrega. Contem glutem.

KG

VILMA

EM
CONFORMIDADE

CRAVO

Embalagem contendo nomínimo 07g,.

7

EM
CONFORMIDADE

LOTE 05 - MASSAS

1

2

3

MACARRÃO MIUDO PARA SOPA
(argola, argolinha, ave Maria, ou parafuso ).
Características técnicas: com farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico e demais
substâncias permitidas. As massas ao serem postas na
água não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Acondicionado em embalagem primária de saco
plástico transparente atóxico, com respectiva
informação nutricional, data de fabricação/validade/lote
e embalagem secundaria plástica reforçada. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto.Embalagem de 500g..

EM
CONFORMIDADE
KG

BRANDINI
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MACARRÃO TIPO ESPAGUETE,
Composição mínima: de Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico e demais
substânciaspermitidas Embalagem Primária: Sacos de
polietileno atóxico, peso líquido: 500 gramas;
Rotulagem: Com identificação do produto, classificação
e marca; nome e endereço do fabricante; prazo de
validade e lote, composição nutricional. Validade
Mínima: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto.
MACARRÃO TIPO

5

KG

BRANDINI

EM
CONFORMIDADE

ESPAGUETE.

Elaborado com SÊMOLA de trigo enriquecida com ferro
e acido fólico e demais substâncias permitidas. As
massas ao serem postas na água não deverão turvá-las
antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou
rançosas. Acondicionado em embalagem primária de
saco plástico transparente atóxico, com respectiva
informação nutricional, data de fabricação/validade/lote
e embalagem secundaria plástica reforçada. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto.Embalagem de 500g.

EM
CONFORMIDADE

KG

BRANDINI

DZ

AGRAN
BRASIL

EM
CONFORMIDADE

MILHO VERDE, EM CONSERVA,
Ingredientes: milho verde, água e sal. Embalagem
sachê ou lata contendo no mínimo 200gramas, com
identificação do produto, informações nutricionais,
marca do fabricante e prazo de
validade.

UND

BONARE

EM
CONFORMIDADE

ERVILHA,
EM
CONSERVA,
Ingredientes: ervilha água e sal. Embalagem sachê ou
lata contendo nomínimo 200gramas, com identificação
do produto, informações nutricionais, marca
do
fabricante e prazo de
validade.

UND

BONARE

EM
CONFORMIDADE

LOTE 06 - OVOS

1

OVO TIPO EXTRA, , branco ouvermelho .
Embalagem contendo 12
unidades, com dados de identificaçãodo produto, prazo
de validade

LOTE 07 - CONSERVAS

1

2
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SARDINHAS – sardinhas ao próprio suco c/ óleo
comestível, preparada com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível.
Embalagem: em lata abri fácil apropriado, vedada,
isento de ferrugens e substâncias nocivas, com peso
líquido de 125g, mínimo de 84 gramas drenado,Na
embalagem deve conter
as seguintes
informações: identificação da empresa, peso, data de
validade, carimbo de
inspeção estadual ou federal.

UND

88

EM
CONFORMIDADE

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL,
Ingredientes: polpa de tomate, cebola, açúcar cristal,
sal refinado, amidomodificado, óleo refinado de soja,
salsa, alho, orégano, conservador benzoato de sódio.
Não contém gluten. Embalagem sachê de no mínimo
340g,com dados de identificação do produto,marca do
fabricante, prazo de validade.

UND

MARATÁ

EM NÃO
CONFORMIDADE

EXTRATO
DE
TOMATE.
INGREDIENTES:Tomate e sal. Embalagem sachê de
no mínimo 340g,com dados de identificação do produto,
imformações nutricionais, marca do fabricante, prazo
de validade, peso liquido e de acordo com as Normas
e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

UND

QUERO

EM NÃO
CONFORMIDADE

CATCHUP tradicional, composição mínima de
INGREDIENTES: Tomate, Açúcar, Vinagre, Sal, Amido
Modificado, cebola, alho. Não contém glúten.
Embalagem sachê contendo de 180g a 200g, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
validade e peso liquido, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

UND

TAMBAU

EM NÃO
CONFORMIDADE

MAIONESE,
TRADICIONAL,
INGREDIENTES: Óleo de soja, amido modificado,
vinagre, sal, ovo pasteurizado, suco de limão,
condimentos, açúcar, acidulante ácido lático,
conservador sorbato de potásssio, estabilizante goma
xantana,sequestrante edta, antioxidante tbhq, corantes
beta caroteno e páprica. Embalagem sachê com no
mínimo 200g, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo devalidade, peso liquido e
de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos CNNPA. Data devalidade/lote

UND

DAJUDA

EM
CONFORMIDADE

LOTE 08

1

2

3

4
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JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO
LOTE 1 - ALIMENTOS
ITEM 1- ADOÇANTE – Desclassificado, pois o adoçante não possui todos os ingredientes
exigidos no edital. O edital exigiu glicosídeos de esteviol (adoçante a base de estévia) e a
amostra apresentou adoçante a base de sacarina.
ITEM 7 – AVEIA EM FLOCOS – Desclassificada, pois apresentou gramatura inferior ao
mínimo exigido no edital. Edital exigiu mínimo de 200g, a amostra apresentou 170g.
ITEM 12 – COCO RALADO – Desclassificada, pois não apresentou a composição mínima
exigida no edital. O edital exigiu polpa do coco desidratada e parcialmente desengordurada
e a amostra apresentou coco ralado.
ITEM 13 – COMPOSTO LÁCTEO – Desclassificada, pois não apresentou os ingredientes
exigidos no edital e a amostra ultrapassou o máximo de carboidratos exigido, sendo o
exigido um máximo de 16g e a amostra apresentou 25g.
ITEM 20 – FUBÁ DE MILHO – Desclassificada, pois não apresentou a marca da proposta,
sendo a da proposta pereira e a amostra apresentada pedreira, e também apresentou
creme de milho, em vez de fubá de milho. Sendo o creme de milho partículas mais finas e
o fubá de milho partículas intermediárias.
ITEM 24 – LEITE EM PÓ INTEGRAL – Desclassificada, pois o edital exigia leite em pó
integral com mínimo de 800g e a amostra apresentada foi de composto lácteo com 750g.
ITEM 25 – LEITE EM PÓ MODIFICADO FÓRMULA INFANTIL, LACTENTES DE 6 A 12
MESES – Desclassificada, a amostra não apresentou todos os ingredientes exigidos no
edital. O edital exigiu óleo de peixe, cultura de lactobacillus e bifidus e a amostra não
apresentou esses ingredientes.
ITEM 26 – LEITE EM PÓ MODIFICADO FÓRMULA INFANTIL, LACTENTES MENOTES
DE 6 MESES – Desclassificada, pois não apresentou todos os ingredientes exigidos no
edital. O edital exigiu L-arginina, óleo de peixe, L-histidina, entre outros, e a amostra não
apresentou esses ingredientes.
ITEM 28 – LEITE EM PÓ DESNATADO – Desclassificado, pois não possui ingredientes
exigidos no edital. O edital exigiu vitaminas A e B, emulsificante e lecitina de soja, a amostra
não apresentou esses ingredientes.
ITEM 30 – LEITE SEM LACTOSE – Desclassificada, pois não possui os ingredientes
exigidos no edital e o edital exigiu embalagem de 380g, e amostra 300g.
ITEM 31 – LEITE UHT INTEGRAL – Desclassificada, pois não apresentou todos os
ingredientes exigidos no edital.
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ITEM 32 – MANTEIGA COM SAL – Desclassificada, pois não apresentou o ingrediente
fermento lácteo como exigido no edital.
ITEM 33 – MARGARINA VEGETAL COM SAL – Desclassificada, a amostra não apresenta
carimbo de inspeção estadual ou federal.
ITEM 36 – MISTURA PARA BOLO – Desclassificada, pois não apresentou todos os
ingredientes exigidos no edital, como o ácido de cálcio e o fosfato monocalcico.
LOTE 2 – BISCOITOS
ITEM 1 – BISCOITO CREAM CRACKER – Desclassificada, pois não apresentou todos os
ingredientes exigidos no edital, como o soro do leite em pó e o amido.
ITEM 2 – BISCOITO DOCE (MARIA) – Desclassificada, pois não apresentou vitaminas do
complexo B, como exigido no edital.
ITEM 3 – BISCOITO DOCE MAIZENA – Desclassificada, pois não apresentou vitaminas do
complexo B, como exigido no edital.
ITEM 4 – BISCOITO SALGADO INTEGRAL – Desclassificada, pois não apresentou todos
os ingredientes exigidos no edital, tais como: ácido láctico, melhoradores de farinha
xilanase e protease, fermento biológico.
ITEM 5 – BISCOITO TIPO ROSQUINHA – Desclassificada, pois não apresentou o peso
exigido no edital, sendo o exigido 400g e o da amostra 300g.
LOTE 04 – TEMPEROS E CONDIMENTOS
ITEM 3 – TEMPERO COMPLETO TRADICIONAL – Desclassificada, pois a amostra
apresentou pimenta e o edital exigia sem pimenta.
ITEM 5 – CALDO DE CARNE – Desclassificada, pois não apresenta todos os ingredientes
exigidos no edital, como: extrato de levedura, coentro e pimenta do reino.
ITEM 6 – CALDO DE GALINHA – Desclassificada, pois não apresenta todos os ingredientes
exigidos no edital, como: gordura de galinha e coentro.
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LOTE 08
ITEM 1 – MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL – Desclassificada, pois não apresentou o
conservador exigido no edital, sendo o exigido benzoato de sódio e o da amostra sorbato
de potássio.
ITEM 2 – EXTRATO DE TOMATE – Desclassificada, pois apresentou açúcar, sendo exigido
no edital apenas tomate e sal.
ITEM 3 – CATCHUP – Desclassificada, pois não apresentou todos os ingredientes exigidos
no edital, como: cebola e alho.

Diante da análise feita fica as amostras acima descritas devidamente APROVADA nos
LOTES 003 – 005 – 006 E 007 e REPROVADAS nos lotes 001 – 002 – 004 e 008, devendo
convocar a segunda colocada nos lotes reprovados para apresentar as amostras, conforme
exigência constante do EDITAL do PE/SRP002/2021.
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NUTRICIONISTA
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