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Teofilândia

Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
4º RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 14/03/2022, para que a empresa arrematante
apresentasse as amostras para o LOTE 004, devido a desclassificação dos 4º colocados nos citados lotes,
tendo sido as amostras entregues no prazo pela empresa arrematante, 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
004

EMPRESA
COMERCIAL AZIEL LTDA

SITUAÇÃO
REPROVADO

Diante da reprovação da amostra do lote 004 fica a proposta da respectiva empresa acima
identificada devidamente desclassificada no citado lote por não atender as exigências do edital.
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.
Diante da desclassificação de todas as propostas deste LOTE 004 fica o mesmo declarado
FRACASSADO.
Tendo em vista que os demais lotes já foram adjudicados fica então concluída o presente processo
licitatório, devendo a secretaria requisitante apresentar novo pedido para o lote declarado fracassado.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 16 de Março de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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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 dezesseis de março de dois mil e vinte e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Eletrônico Para Sistema de Registro de Preço n° 002/2022,
pela empresa COMERCIAL AZIEL LTDA CNPJ 38.408.601/0001-00, situada na Rua Faz.
Varzea, nº 09 - Zona Rural, Irará - 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

Fazenda

EM
CONFORMIDADE

Kg

URBANO

EM NÃO
CONFORMIDADE

Kg

SORA

EM
CONFORMIDADE

Kg

SORA

EM
CONFORMIDADE
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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 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 16 de Março de 2022

______________________________________
Kátila de Almeida Rios Miranda
Nutricionista
CRN5: 11454
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