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Teofilândia

Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 18/02/2022 e dia 22/02/2022, para que as empresas
arrematantes apresentassem as amostras para os LOTES 001 ao 015, tendo sido entregue no prazo pelas
empresas arrematantes, as quais foram encaminhadas para a Nutricionista do município para devida
análise e emissão de Parecer técnico conforme exigência do edital item 10 do termo de referência.
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

SITUAÇÃO

002

DANIELA DA SILVA MOURA QUEIROZ ME
MSC COMERCIO DE FRUTAS E ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

003

VITORIA ATCADISTA E LOGISTICA LTDA

REPROVADO

004

VITORIA ATCADISTA E LOGISTICA LTDA

REPROVADO

005

J FELIPE DE SOUSA EIRELI

APROVADO

006

ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

007

LKB COMERCIO LTDA

APROVADO

008

ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

009

J FELIPE DE SOUSA EIRELI

APROVADO

010

ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

REPROVADO

011

VITORIA ATCADISTA E LOGISTICA LTDA

APROVADO

012

COMERCIAL SERTANEJO LTDA

APROVADO

013

VITORIA ATCADISTA E LOGISTICA LTDA

APROVADO

014

J FELIPE DE SOUSA EIRELI

APROVADO

015

ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

APROVADO

APROVADO

Diante da reprovação das amostras do lote 003 - 004 E 010, fica a proposta das respectivas
empresas acima indefinidas desclassificada nos respectivos lotes por não atender as exigências do edital.
Fica convocada a 2ª colocada nos LOTES 003 – 004 e 010 para a retomada da sessão de
negociação e posterior apresentação da proposta reformulada a realizar-se no dia 02/03/2022 as 14:00
(devido o recesso do carnaval).
As demais empresas aprovadas solicito que acompanhe o chat de mensagem para a necessidade
de diligência na documentação de habilitação e no dia 02/03/2022 as 16:00hs será divulgado a análise dos
documentos de habilitação dos lotes que foram aprovados.
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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, 24 de Fevereiro de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DDXTPWBHXEJL7PLOWOHPXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Fevereiro de 2022
4 - Ano - Nº 2899

Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa DANIELA DA SILVA MOURA QUEIROZ - ME, CNPJ 02.872.655/0001-85,
situada na Praça José Luís Ramos, Nº194, Centro - Teofilândia, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 001
ITEM

1.1

1.2

ESPECIFICAÇÃO

Pão Francês – Produto fresco isento de bolor e
umidade. Não deve estar com a massa ressecada
ou dura. Unidade de 40g.
Pão tipo hambúguer. – Produto fresco, isento de
bolor e umidade. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura. Unidade de 40g. Embalados
em sacos plásticos transparentes contendo 10
unidades. Validade mínima 15 dias.

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

PRÓPRIA

EM
CONFORMIDADE

Kg

PRÓPRIA

EM
CONFORMIDADE

Diante da análise feita fica as amostras do LOTE 001 apresentadas pela empresa DANIELA
DA SILVA MOURA QUEIROZ – ME, acima descritas devidamente APROVADAS.

Teofilândia – BA 23 de Fevereiro de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000
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Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa MSC COMÉRCIO DE FRUTAS

E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ

22.041.337/0001-80, situada na Rua Napoleão Bastos Nº04, Contel, Sala A – Araci, BA.,
cujo objeto é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano
letivo de 2022.
RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 002
ITEM
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

ESPECIFICAÇÃO
Alho – Produto novo, in natura, com grau de maturidade que
permita o transporte e o armazenamento até a chegada as
escolas, isento de sujidades e parasitos.
Banana da prata - Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento
até a chegada às escolas. Ausência de produtos para
acelerar o amadurecimento.
Banana da terra - Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento
até a chegada às escolas. Ausência de produtos para
acelerar o amadurecimento.
Cebola branca - Produto novo, in natura com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento
até a chegada às escolas, isento de sujidades e parasitos.
Maçã vermelha – Tamanho médio, nacional de primeira
qualidade, apresentando grau de maturação tal qual lhe
permita suportar o transporte, a manipulação e a
conservação. Em condições adequadas para consumo.
Ausência de sujidades, parasitas, larvas e defensivos
agrícolas.
Melão amarelo – Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o armazenamento,
isento de sujidades e parasitos

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

IN
NATURA

EM
CONFORMIDADE

Dz

IN
NATURA

EM
CONFORMIDADE

Dz

IN
NATURA

EM
CONFORMIDADE

Kg

IN
NATURA

EM
CONFORMIDADE

Und

IN
NATURA

EM
CONFORMIDADE

Kg

IN
NATURA

EM
CONFORMIDADE

Diante da análise feita fica as amostras do LOTE 002 apresentadas pela empresa MSC
COMÉRCIO DE FRUTAS E ALIMENTOS EIRELI, acima descritas devidamente APROVADAS.

Teofilândia – BA 23 de Fevereiro de 2022
______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000
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Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, CNPJ 11.609.023/0001-14,
situada na Rua Cruz e Souza Nº 143 – Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.
RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 003
ITEM

3.1

3.2

3.3

ESPECIFICAÇÃO
Açúcar: cristal de 1ª, sacarose de cana de açúcar, na cor
branca, com aspecto, cor e cheiro próprios. Acondicionado em
embalagem plástica contendo 900g ou 01 (um) kg de peso,
devidamente identificada com o nome de produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso
líquido.
Achocolatado em pó; instantâneo, composição mínima:
cacau em pó, açúcar, maltodextrina, vitaminas (B1, B2, B6, e
D). Embalado em pacotes de plástico resistente ou laminados
de 200g ou 400g, devidamente identificados com o nome do
produto, data de validade e peso líquido.
Adoçante: Líquido dietético. Ingredientes mínimos:
Edulcorante, glicosídeos de esteviol. Conservadores: Bonzoato
de sódio e acidulante ácido cítrico. Embalagem mínima 60
ML, com bico dosador. Referência para qualidade do produto
validade/ lote.

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

DA
ROÇA

EM
CONFORMIDADE

Kg

NUTRIW
AY

EM
CONFORMIDADE

Und

ADOCYL

EM NÃO
CONFORMIDADE

JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO:
Item 3.3 – Adoçante – Desclassificado, pois a amostra apresentada é um adoçante artificial
à base de sacarina e foi solicitado no edital um adoçante natural a base de stévia, foi exigido
ingredientes mínimos e a amostra apresentada não possui.
Diante da análise feita fica as amostras acima descritas devidamente REPROVADA no item
3.3 do LOTE 003, devendo convocar a próxima colocada para apresentar as amostras.

Teofilândia – BA 23 de Fevereiro de 2022
______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000
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Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, CNPJ 11.609.023/0001-14,
situada na Rua Cruz e Souza Nº 143 – Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.
RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 004
ITEM

4.1

4.2

4.3

4.4

ESPECIFICAÇÃO
Arroz, tipo 1, subgrupo parboilizado, classe grão longo,
novo, primeira qualidade. Isento de sujidade e materiais
estranhos, Acondicionado em embalagem plástica contendo
01 (um) kg, devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação e validade.
Fragmento de arroz, tipo quebradinho: novo, boa
qualidade. Acondicionado em embalagem plástica contendo
01 (um) kg, devidamente identificada com o nome do
produto, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido.
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.
Proteína texturizada de soja, tipo carne vermelha:
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 de validade/lote

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

TOP

EM
CONFORMIDADE

Kg

POP

EM NÃO
CONFORMIDADE

Kg

SORA

EM
CONFORMIDADE

Kg

SORA

EM
CONFORMIDADE

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000
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Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO:
Item 4.2 – Fragmento de arroz – Desclassificado, pois a amostra apresentada foi de arroz
branco, sendo exigido no edital Fragmento de arroz.
Diante da análise feita ficam as amostras acima descritas devidamente REPROVADA no
item 4.2 do LOTE 004, devendo convocar a próxima colocada para apresentar as amostras.

Teofilândia – BA 23 de Fevereiro de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000
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Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI, CNPJ 10.319.372/0001-39, situada na Rua
Dr. Joaquim Laranjeiras Nº 226, 67.763-9 – Jardim Cruzeiro, cujo objeto é o fornecimento
de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 005
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

5.1

Charque - Carne bovina salgada curada e
dessecada ponta de agulha, não deve apresentar
odor de ranço, nem depósitos de líquidos na
embalagem primaria, devendo se apresentar em
perfeito estado de conservação. caracteristicas
organolepticas aspecto: bloco de consistência
firme, cor: característica. cheiro: característico.
sabor:
característico
caracteristicas
microbiologicas deverá estar de acordo com a
legislação vigente caracteristicas microscopicas
ausência de sujidades, parasitos e larvas. aditivos
e coadjuvantes de tecnologia isento de nitrito e
nitrato e estar de acordo com a legislação vigente.
embalagem primaria o produto deverá ser
embalado a vácuo, a embalagem primária do
produto deverá ser do tipo plástica resistente,
contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E, cada
embalagem deverá apresentar o peso líquido de
500g a 01 kg. será considerada imprópria e será
recusada
a
embalagem
defeituosa
ou
inadequada, que exponha o produto à
contaminação e/ou deterioração. embalagem
secundaria a embalagem secundária deverá ser
caixa de papelão reforçada, adequada ao
empilhamento
recomendado,
lacrada
e
identificada com o nome da empresa, resistente a
danos durante o transporte e armazenamento,
garantindo a integridade do produto durante todo
o seu período de validade. será considerada
imprópria e será recusada a embalagem
defeituosa ou inadequada, que exponha o produto
à contaminação e/ou deterioração. rotulagem: no
rótulo da embalagem primária e secundária

Kg

MARCA

SITUAÇÃO

BELO
EM
CHARQUE CONFORMIDADE

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DDXTPWBHXEJL7PLOWOHPXW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Fevereiro de 2022
10 - Ano - Nº 2899

Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

5.2

deverão constar principalmente, de forma clara,
as seguintes informações: Identificação do
produto, inclusive marca; nome e endereço do
fabricante; lista de ingredientes; conteúdo liquido;
data de fabricação; data de validade ou prazo
para consumo 04 (quatro) meses a partir da data
de entrega, número do lote.
Linguiça calabresa defumada - Produzida com
carne suína de primeira qualidade, com baixo teor
de gordura. Deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor,
cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de
acordo com a Legislação Sanitária em Vigor e KG
Ministério de Agricultura. Embalagem à vácuo de
no máximo até 2,5 Kg, contendo carimbo do
S.I.F ou S.I.E. Rotulagem contendo no mínimo,
peso líquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos oficiais
pertinentes.

PAMPLON
EM
A
CONFORMIDADE

Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 005 apresentadas pela empresa J
FELIPE DE SOUSA EIRELE acima descritas, devidamente APROVADAS.

Teofilândia – BA 23 de Fevereiro de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454

educacao@teofilandia.ba.gov.br
Rua Manoel Joaquim de Moura, s/n – Centro – Anexo à Biblioteca Municipal
Teofilândia – Bahia. Tel.: (75) 3268-2136 – CEP: 48.770-000
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Teofilândia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 31.847.317/0001-91
situada na Rua Arnoldo Silva Nº420, Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 006
ITEM

6.1

6.2

ESPECIFICAÇÃO

Carne de boi despostada colchão mole ou
chã de dentro - A carne deve apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas,
sujidades e qualquer substância contaminante
que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, de acordo com a Legislação
Sanitária em Vigor e Ministério de Agricultura.
Embalagem à vácuo de no máximo até 02
Kg, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E.
Rotulagem contendo no mínimo, peso líquido,
nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos
oficiais pertinentes.
Carne bovina Acém –
A carne deve
apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, congelada, cor,
cheiro e sabor próprio, sem manchas
esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. O
produto deverá estar de acordo com a
Legislação Sanitária em Vigor e Ministério de
Agricultura. Embalagem à vácuo de no
máximo até 03 Kg, sem gordura aparente,
contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E. Rotulagem
contendo no mínimo, peso líquido, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
número de lote e data ou prazo de validade,
além das marcas e carimbos oficiais
pertinentes.
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6.3

Carne bovina moída – A carne deve
apresentar-se com aspecto próprio, não
amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor
próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa altera-la ou encobrir
qualquer alteração. Informação Nutricional por
100g: mínimo de proteina de 17g, gorduras
totais maximo de 15g, gorduras saturadas
maximo de 8g. De acordo com a Legislação
Sanitária em vigor e Ministério de Agricultura.
Embalagem plástica de 500g, contendo
carimbo do S.I.F ou S.I.E, rotulagem contendo
no mínimo peso liquido, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos
pertinentes.

Kg

FRIBARREI
RAS

EM
CONFORMIDADE

JUSTIFICATIVA:
Item 6.1 – Houve uma substituição por uma marca superior, mediante declaração com
justificativa da empresa. Ficando a empresa comprometida a entregar a marca aprovada
no parecer técnico – FRIBOI.
Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 006 apresentadas pela empresa ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa LKB COMÉRCIO LTDA, CNPJ 010.126.535-28 situada na Avenida Luiz
Tarquinio Nº 1754, Ed. Work Shopping Sala 10 – Pitangueira – Lauro de Freitas, cujo objeto
é o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de
2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 007
ITEM

7.1

ESPECIFICAÇÃO

File de peixe tipo tilápia sem espinhas: Produto
congelado: deve 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
altera-la ou encobrir qualquer alteração, de
acordo com a Legislação Sanitária em vigor e
Ministério da Agricultura, contendo carimbo do
S.I.F ou S.I.E. Rotulagem contendo no mínimo,
peso líquido, nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos oficiais
pertinentes. Embalagem à vácuo contendo de
800g a 1kg.

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

DÓRIA

EM
CONFORMIDADE

Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 008 apresentadas pela empresa LKB

COMÉRCIO LTDA acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 31.847.317/0001-91
situada na Rua Arnoldo Silva Nº420, Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 008
ITEM

8.1

8.2

ESPECIFICAÇÃO

Peito de frango com osso – De primeira
qualidade, congelado. A carne deve apresentar
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem
manchas e parasitas; acondicionado em
embalagem
de
polietileno,
atóxico,
inspecionado pelo S.I.F ou S.I.E. O frango
deverá estar congelado no ato da entrega,
contendo informações necessária, de acordo
com legislação da Vigilância Sanitária.
Rotulagem contendo no mínimo, peso líquido,
nome do produto, nome e CNPJ do
beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos oficiais
pertinentes.
Filé de peito de frango (sem osso) – De
primeira qualidade, congelado. A carne deve
apresentar aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios,
sem
manchas
e
parasitas;
acondicionado em embalagem de polietileno,
atóxico, contendo carimbo do S.I.F ou S.I.E. O
frango deverá estar congelado no ato da
entrega, contendo informações necessária, de
acordo com legislação da Vigilância Sanitária.
Rotulagem contendo no mínimo, nome do
produto, nome e CNPJ do beneficiador,
número de lote e data ou prazo de validade,
além das marcas e carimbos oficiais
pertinentes.
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Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 008 apresentadas pela empresa ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI, CNPJ 10.319.372/0001-39, situada na Rua
Dr. Joaquim Laranjeiras Nº 226, 67.763-9 – Jardim Cruzeiro, cujo objeto é o fornecimento
de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 009
ITEM

9.1

9.2

9.3

ESPECIFICAÇÃO

Fubá de milho: Produto de aspecto fino, amarelo,
fubá de milho enriquecida com ferro e ácido fólico,
livre de umidade e sujidade, com identificação do
fabricante, data de validade e peso liquido na
embalagem 500Gr.
Flocos de milho: tipo flocão: farinha de milho
flocada, fonte de fibra. Deve ser isento de
resíduos,
impurezas,
bolor,
odor
não
característicos ou contaminantes. Sacos plástico
atóxico transparente. Peso mínimo de 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.
Milho de mungunzá, Tipo 1 grãos de milho
branco, 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 que garantam 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 a partir da data de entrega na
unidade requisitante.
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9.4

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, data
de validade, lote.

Kg

CUCO

EM
CONFORMIDADE

Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 009 apresentadas pela empresa J
FELIPE DE SOUSA EIRELE acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 31.847.317/0001-91
situada na Rua Arnoldo Silva Nº420, Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 010
ITEM

10.1

10.2

10.3

10.4

ESPECIFICAÇÃO

Leite em Pó Desnatado. Composição mínima de
Ingredientes: leite desnatado. 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.
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 260g 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 á partir da data do recebimento
do produto. Apresentação do produto: embalagem
de 200g.
Leite sem Lactose: Leite em pó integral,
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. Deverá ser
inspecionado pelo SIF ou SIE. Apresentar data de
validade.
Leite de soja sem lactose: Composição mínima
de ingredientes : Alimento com proteína isolada
de soja, óleo de palma, xarope de milho ,fosfato
de cálcio ,citrato de potássio ,fosfato de magnésio
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,vitaminas: A, B12, B6, D , ácido fólico.
Acondicionado em recipiente hermético de sacos
ou lata de 300 gr aluminizados, apresentando
informação nutricional, data de fabricação,
validade, lote. Rendimento mínimo de 2 litro.

10.5

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, SIF OU SIE. Data de
fabricação e Prazo de validade mínimo: 03 meses
a partir da data do recebimento do produto
Apresentação do produto: Unidades de 200 a
300g.

UND

ITALAC

EM
CONFORMIDADE

JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO:
Item 10.2 – Leite em pó integral – Desclassificado, pois a amostra apresentada não possui
SIF ativo.

Diante da análise feita fica as amostras acima descritas devidamente REPROVADA no item
10.2 do LOTE 010, devendo convocar a próxima colocada para apresentar as amostras.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, CNPJ 11.609.023/0001-14,
situada na Rua Cruz e Souza Nº 143 – Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 011
ITEM

11.1

11.2

11.3

ESPECIFICAÇÃO

Biscoito cream cracker: Acondicionado em
embalagem dupla de 400g, plástico atóxico
transparente,
com
respectiva
informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de
validade mínimo: 06 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 de
malte, soro de leite em pó, amido, açúcar, sal,
fermento químico, bicarbonato de sódio,
emulsificante lecitina de soja. Serão rejeitados
biscoitos
queimados
e
de
caracteres
organolépticos anormais.
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 e lote, composição
nutricional. Validade Mínima: 06 meses a partir da
data do recebimento do produto.
Macarrão miudo para SOPA (argola, argolinha,
ave Maria ou parafuso). Características técnicas:
com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
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, validade/lote e embalagem secundaria
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plástica reforçada. Prazo de validade mínimo: 04
meses a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.

Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 011 apresentadas pela empresa VITÓRIA
ATACADISTA E LOGISTICA acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa COMERCIAL SERTANEJO LTDA, CNPJ 09.500.724/0001-79, situada na
Rua José Pedro de Carvalho Nº 352, Centro – Araci, BA cujo objeto é o fornecimento de
gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 012
ITEM

12.1

12.2

12.3

12.4

ESPECIFICAÇÃO

Extrato de tomate: Deve estar isento de
fermentação e de indicadores de processamento
defeituoso. Sem corantes artificiais, isento de
sujidades e fermentação não devem conter
perfurações; principalmente nas costuras; não
devem soltar ar com cheiro azedo ou podre
quando abertos; embalado em lata ou sachê
340g, devidamente identificado com nome do
produto, prazo de validade e peso líquido. Prazo
de validade mínimo de 4 meses a partir data de
entrega.
Leite de coco:
Embalagem de 500ml.
Composição mínima: leite de coco, estabilizantes,
espessantes e conservantes Acondicionado em
embalagem tipo Pet ou de vidro, com respectiva
informação nutricional, data de fabricação, prazo
de validade. Prazo de validade mínimo: 04 meses
a partir da data do recebimento do produto.
Sal iodado, “não conter aditivos químicos” Embalagem pacote de 900g ou 01 kg,
devidamente identificada com o nome do produto,
composição mínima, prazo de validade e peso
líquido.
Vinagre de álcool: Acidez volátil máximo de 4%,
embalagem de 500 ml. Prazo de validade mínimo
de 6 meses a partir data de entrega do produto.
COMPOSIÇÃO MÍNIMA VINAGRE DE ÁLCOOL fermentado de ácido acético água e conservantes
- devidamente identificada com o nome do
produto, prazo de validade e peso líquido.não
contem gluten
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Und

FIGUEIRA
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12.5

12.6
12.7

Colorífico em pó fino: De primeira qualidade.
composição mínima de ingredientes: fubá de
milho, urucum em pó, óleo vegetal, constituído de
matéria prima de qualidade, com aspecto, cor,
cheiro próprios, isento de materiais estranhos, de
acordo com normas vigentes. Acondicionado em
embalagem
primária
de
saco
plástico
transparente atóxico, contendo data de
fabricação/validade e lote. Prazo de validade
mínimo de 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do
produto: Embalagem mínima 100g
Cravo: Embalagem contendo 30gr a 100 gr.
Canela, em casca. Embalagem contendo de
20gr a 100 gr.

Kg

CUCO

Kg

KITANO

Kg

KITANO

EM
CONFORMIDADE

EM
CONFORMIDADE
EM
CONFORMIDADE

Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 012 apresentadas pela empresa
COMERCIAL SERTANEJO LTDA acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa VITÓRIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, CNPJ 11.609.023/0001-14,
situada na Rua Cruz e Souza Nº 143 – Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 011
ITEM

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

ESPECIFICAÇÃO

Café torrado e moído. Produto de 1º qualidade,
com 100% de pureza, 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 data fabricação, Prazo de
validade, rotulagem registro do MS. Apresentação
do produto: embalagem de 250g a 500g.
Aveia em flocos: Ingredientes: aveia em flocos.
Embalagem primaria caixa tipo papelão.
Embalagem devidamente identificada com nome
do produto, prazo de validade e peso líquido.
Peso mínimo 170g.
Farinha de trigo tipo 1: Sem fermento, farinha de
trigo enriquecida com ferro, ácido fólico;
Embalagem contendo 01 Kg, informações
nutricionais com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso liquido.
Mistura para bolo. Composição mínima de
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico, amido, gordura vegetal,
sal, fermento químico, bicarbonato de sódio,
emulsificante, aromatizantes. contem glúten.
Acondicionados em embalagens tipo sachê,
contendo informação nutricional do produto.
Apresentação do produto: embalagem mínima de
400g. Sabor: Festa. Conter data de validade.
Fermento Fermento em pó químico;
embalagem de 100 g, devidamente identificada
com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima e prazo de validade.
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Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 013 apresentadas pela empresa VITÓRIA
ATACADISTA E LOGISTICA acima descritas, devidamente APROVADAS.

Teofilândia – BA 23 de Fevereiro de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI, CNPJ 10.319.372/0001-39, situada na Rua
Dr. Joaquim Laranjeiras Nº 226, 67.763-9 – Jardim Cruzeiro, cujo objeto é o fornecimento
de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 009
ITEM

14.1

14.2

ESPECIFICAÇÃO

Óleo vegetal comestível: composição 100% óleo
de soja refinado e antioxidantes. Produto refinado
e de acordo com os padrões legais. Deverá conter
Vitamina E, e estar isento de ranço.
Acondicionado em embalagem primária PET
(900ml) com respectiva informação nutricional,
validade/lote. Prazo de validade mínimo: 06
meses á partir da data do recebimento do produto
Manteiga com sal, de primeira qualidade.
Embalagem mínima de 200g. Ingredientes:
Creme de leite pausterizado , sal e corante
natural, não contem glutén, embalagem com
dados de identificação, data de fabricação e
validade, lote, registro do Ministério da
Agricultura SIF ou SIE. Validade de, no mínimo,
4 meses.
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Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 014 apresentadas pela empresa J
FELIPE DE SOUSA EIRELE acima descritas, devidamente APROVADAS.
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços n° 002/2022,
pela empresa ALFA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 31.847.317/0001-91
situada na Rua Arnoldo Silva Nº420, Centro – Feira de Santana, BA, cujo objeto é o
fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar durante o ano letivo de 2022.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 015
ITEM

15.1

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

SITUAÇÃO

NAUTIQUE

EM
CONFORMIDADE

UND

Sardinha - Sardinha em conserva, preparado de
pescado limpo, eviscerado, imersa em óleo
comestível. Acondicionado em recipiente de
folhas de flandres, integro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo, isento de ferrugem,
contendo aproximadamente 130g de peso liquido
e cerca de 84 g de peso drenado. Embalagem
abre fácil
que dispense o uso de abridor
UND
convencional, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso liquido. De
acordo com a Legislação Sanitária em vigor e
Ministério da Agricultura, contendo carimbo do
S.I.F ou S.I.E As latas não poderão apresentar
furos, danos mecânicos ou químicos nem
ferrugem.

Diante da análise feita ficam as amostras do LOTE 015 apresentadas pela empresa ALFA
COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI acima descritas, devidamente APROVADAS.
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