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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3º RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021
Após a convocação feita no último dia 03/05/2021, para que as novas empresas declaradas
arrematantes apresentassem as amostras para os LOTES 001 e 002, tendo sido entregue as amostras
pelas duas licitantes, as quais foram encaminhadas para a Nutricionista do município para devida análise 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

AIACK DOS SANTOS LOPES ME

APROVADO

002

ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

Diante da aprovação das amostras do Lote 001 da empresa AIACK DOS SANTOS LOPES ME e
do LOTE 002 da empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI fica declarada a aceitabilidade da
proposta e tendo as empresas apresentados todos os documentos exigidos para a fase de habilitação, fica
declaradas HABILITADAS no presente certame.
Diante da declaração de habilitação das empresas, com base no item 7.14.9 do edital fica
agendado a sessão para declaração de VENCEDORA para o dia 11/05/2021 as 11hs, no sistema
www.licitacoes-e.com.br quando então será aberto o prazo de 10 minutos para manifestação de recurso
para os demais licitantes, via sistema.
Conforme solicitado via chat, informo que as amostras então analisadas ficarão à disposição para
consulta (vistas) pelo prazo de 48hs na sede da Secretaria 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 declaração de VENCEDORA no lote, via interposição de recurso.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 10 de Maio de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL Nº 005
No dia sete de maio de dois mil e vinte um, foram analisadas as AMOSTRAS apresentadas
para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço nº 005/2021 (lote 002), pela
empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 31.847.317/0001-91, situada
na Rua Arnoldo Silva, 420, CENTRO – Feira de Santana, cujo objeto é o fornecimento de
cestas básicas para atender as necessidades da Assistência Social.
RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS COM AS MARCAS COTADAS

ITEM

1

2

3

4

ESPECIFICAÇÃO
ARROZ tipo 1, Branco, subgrupo polido, 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 a partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagem de 01 kg.
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
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote. Prazo de validade mínimo: 04
meses a partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 01 kg.
CAFÉ TORRADO E MOIDO. Produto de 1º qualidade,
com 100% de pureza, isento de glúten. Não deve
apresentar
sujidade,
umidade,
rendimento
insatisfatório e sabor não característico. Embalagem
aluminizada, com selo de pureza emitido pela
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,
contendo as seguintes informações: ingredientes, data
de validade, lote e informações nutricionais. Prazo de
validade mínimo: 03 meses a partir da data de entrega.
Rotulagem segundo os padrões da Resolução nº 259
de 20/09/2002 do MS. Apresentação do produto:
embalagem de 250g.
BISCOITO
CREAM
CRACKER
400GR:
Acondicionado em embalagem dupla, plástico atóxico
transparente, com respectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com
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ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte,
soro de leite em pó, amido de milho, açúcar, sal,
fermento químico, bicarbonato de sódio, emulsificante
lecitina de soja e aromatizantes
Biscoito de maisena - EMBALAGEM 400GR:
Acondicionado em embalagem dupla, plástico atóxico
transparente, com respectiva informação nutricional,
data de fabricação/validade/lote. Prazo de validade
mínimo: 03 meses a partir da data do recebimento do
produto. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
amido, açúcar invertido, sal, soro de leite em pó,
vitaminas: PP (Niacina), B1, B2 e B6, estabilizante
lecitina de soja e aromatizante. Contém glúten.
ÓLEO de soja refinado Tipo 1, que sofreu processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização, clarificação, frigorificação ou não de
desodorização – emb.:900 ml
Leite em Pó integral, apresentando os seguintes
valores para 200 ml de leite pronto: mínimo de 120
calorias, máximo de 10g de carboidratos, máximo de
6,8g de proteínas e de gorduras totais, máximo de
115mg de sódio, mínimo de cálcio 120mg.
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
a partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de 200g.
CREME DE MILHO, a base de milho, enriquecida com
ferro e ácido fólico (vitamina B9). Embalagem com no
mínimo 500g, com dados do fabricante, data de
validade e de acordo com as normas e/ou resoluções
vigentes na ANVISA
Flocos de milho pré-cozido; Composição mínima:
farinha de milho flocada. Embalagem contendo 500g
devidamente identificada com o nome do produto, data
de fabricação, composição mínima, prazo de validade
e peso líquido. Sem sal.
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 .de 1ª qualidade constituído
de, no mínimo 90% a 98% de grãos inteiros e íntegros,
na cor característica a variedade, correspondente de
tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos,
isento de sujidades. Embalagem de 1kg.
FARINHA DE MANDIOCA - Grupo seca, subgrupo
fina, tipo 1, isenta de material terroso, detritos de
animais e vegetais, devendo obedecer à legislação
vigente (acidez, umidade), embalada em pacote
plástico
atóxico,
transparente,
termossoldado,
resistente de 1kg. Prazo mínimo de validade de quatro
meses. Embalagem plástica contendo 1kg.
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Diante da análise feita fica as amostras do LOTE 002 apresentadas pela empresa ALFA

COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI devidamente APROVADA.
Teofilândia – BA 07 de Maio de 2021

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454/P
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