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Teofilândia

Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
Após a suspensão da sessão no último dia 05/08/2021, para que a empresa arrematante
apresentasse as amostras para o LOTES 001, tendo sido entregue no prazo pela empresa ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, a qual foi encaminhada 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
001

EMPRESA
ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

SITUAÇÃO
REPROVADO

Diante da reprovação das amostras do lote 001 (item 03 – 04 e 05) fica a proposta da empresa
ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI desclassificada por não atender as exigências do edital.
Fica convocada a 2ª colocada no LOTE 001 a empresa ALCIR MENDES MURITIVA JUNIOR
EIRELI para apresentar as AMOSTRAS do citado lote nas condições e exigências do edital. O prazo para
apresentação das amostras se encerra em 16/08/2021 as 17hs.
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, 11 de Agosto de 2021
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia dez de agosto de dois mil e vinte um, foram analisadas as AMOSTRAS apresentadas
para Pregão Eletrônico n° 008/2021, 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 gêneros alimentícios na forma de kit, para
distribuição junto aos alunos da rede municipal de ensino, devido a suspensão das aulas
presenciais, em virtude da pandemia COVID-19.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS COM AS MARCAS COTADAS
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO

UND

Arroz: Tipo 1, subgrupo parboilizado, classe
grão longo fino, novo. Constituídos de grãos
inteiros, isentos de sujidades, materiais
estranhos e contaminantes. Acondicionado
em embalagem primária de saco plástico Kg
atóxico transparente, contendo 01 (um) kg,
devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, validade e lote.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir da data do recebimento do produto.
Biscoito cream cracker: Acondicionado em
embalagem dupla de 400g, plástico atóxico,
devidamente identificado com o nome
produto, respectiva informação nutricional, UND
data de validade/lote. Composição mínima de
ingredientes: Farinha de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
extrato de malte, soro do leite em pó, amido,
açúcar, sal, fermento químico, bicarbonato de
sódio, emulsificante lecitina de soja. Contém
glúten e lactose. Isento de gordura trans.
Serão rejeitados biscoitos mal cozidos,
queimados, quebradiços ou de caracteres
organolépticos anormais.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir da data do recebimento do produto.
Flocos de milho: Farinha de milho flocada,
sem sal. Deve ser isento de resíduos,

MARCA

SITUAÇÃO

SEPÉ

EM
CONFORMIDADE

MYBIT

EM
CONFORMIDADE
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3

4

5

6

impurezas, bolor, odor não característico ou
contaminantes. Embalagem: Sacos plástico
atóxico transparente. Peso mínimo 500g.
Devidamente identificados com o nome do
produto, composição mínima, prazo de
validade/lote e peso líquido.
Prazo de validade mínimo de 06 meses a
partir da data do recebimento do produto.
Leite em pó: tipo integral. Não modificado.
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, máximo de 260mg de cálcio.
Acondicionado em recipiente hermético de
sacos aluminizados, contendo informação
nutricional, data de fabricação, data de
validade/lote. Deverá ser inspecionado pelo
SIF ou SIE.
Prazo de validade mínimo: 06 meses a partir
da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagem de
200g.
Macarrão tipo espaguete: Composição
mínima de ingredientes: Farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico e demais
substâncias permitidas. Embalagem Primária:
Sacos de polietileno atóxico, peso líquido: 500
gramas. Rotulagem: Com identificação do
produto, classificação e marca, nome e
endereço do fabricante, data de validade, lote
e composição nutricional.
Prazo de validade mínima: 06 meses a partir
da data do recebimento do produto.
Óleo vegetal comestível: Composição 100%
óleo de soja refinado e antioxidantes. Produto
refinado e de acordo com os padrões legais.
Deverá estar isento de ranço. Acondicionado
em embalagem primária PET (900ml) com
respectiva
informação
nutricional,
validade/lote.
Prazo de validade mínimo: 06 meses a partir
da data do recebimento do produto.

EM NÃO
CONFORMIDADE

Und
CUCO

Und
MILKO

EM NÃO
CONFORMIDADE

Und
YARA

EM NÃO
CONFORMIDADE

LIZA

EM
CONFORMIDADE

Und
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Proteína texturizada de soja, tipo carne
branca: Informação nutricional por porção de
50g máximo de carboidrato 11g, mínimo de
proteína 23g, zero de gorduras totais,
saturadas, trans, mínimo de fibra alimentar
9g, processo tecnológico adequado, deve
apresentar cor, odor e sabor característico,
deve estar livre de sujidades, parasitas e
larvas.
Embalagem:
Deve
estar
acondicionada em sacos plásticos bem
vedados, com peso líquido de 400g.
Apresentar data da validade/lote.

Und

EM
CONFORMIDADE
SORA

JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO:
Item 3 – Flocos de milho – Desclassificado, pois apresentou amostra com embalagem
diferente da exigida no edital. Sendo exigido saco plástico atóxico e a amostra apresentou
saco de papel.
Item 4 – Leite em pó – Desclassificado, pois apresentou leite em pó com sódio de 242mg,
sendo o exigido no edital máximo de 125mg de sódio.
Item 5 – Macarrão tipo espaguete – Desclassificado, pois apresentou amostra a base de
sêmola e o edital exigia composição mínima de farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido e fólico.
Diante da análise feita fica as amostras acima descritas devidamente REPROVADAS nos
itens 003 – 004 e 005, devendo convocar a próxima colocada para apresentar as amostras,
conforme exigência constante do EDITAL.

Teofilândia – BA 11 de Agosto de 2021
______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454/P
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