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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3º RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 08 e 09/03/2022, para que as empresas arrematantes
apresentassem as amostras para os LOTES 004 e 010, devido a desclassificação dos 3º colocados nos
citados lotes, tendo sido as amostras entregues 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

EMPRESA

SITUAÇÃO

004

COMERCIAL CERTANEJO LTDA

REPROVADO

010

J FELIPE DE SOUSA EIRELI

APROVADO

Diante da reprovação das amostras do lote 004 fica a proposta da respectiva empresa acima
identificada devidamente desclassificada no citado lote por não atender as exigências do edital.
Fica convocada a 4ª colocada nos LOTES 004 para a retomada da sessão de negociação e
posterior apresentação da proposta reformulada a realizar-se no dia 14/03/2022 as 14:30.
Quanto a empresa arrematante do LOTE 010 a J FELIPE DE SOUSA EIRELI, tendo em vista que
já foi declarada HABILITADA em outros lotes, fica então agendada a sessão para o dia 14/03/2022 as 14:10
minutos para declaração de VENCEDORA do citado lote 010, quando então será aberto o prazo para
manifestação de recurso.
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 Março de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia onze de março 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 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 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

CAÇAROLA

EM NÃO
CONFORMIDADE

Kg

PERUCHI

EM NÃO
CONFORMIDADE

Kg

SORA

EM
CONFORMIDADE

Kg

SORA

EM
CONFORMIDADE

educacao@teofilandia.ba.gov.br
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JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO:
Item 4.1 – Arroz parboilizado – Desclassificado, pois apresentou uma marca diferente da
proposta. Sendo a da proposta DONA ANA e a apresentada CAÇAROLA.
Item 4.2 – Fragmento de arroz – Desclassificado, pois apresentou uma marca diferente da
proposta, sendo a da proposta URBANINHO e a apresentada PERUCHI, e 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 4.1 e 4.2 do LOTE 004, devendo convocar a próxima colocada para apresentar as amostras.

Teofilândia – BA 11 de Março de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia onze de março 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 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

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

CCLG

EM
CONFORMIDADE

Kg

ITALAC

EM
CONFORMIDADE

Und

NESTLÉ

EM
CONFORMIDADE

Und

SUPRA SOY

EM
CONFORMIDADE
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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

CCGL

EM
CONFORMIDADE

Diante da análise feita fica as amostras acima descritas devidamente APROVADAS.
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Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
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