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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1º RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL P/ SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 01/07/2022 para que a empresa arrematante
apresentasse as amostras para os LOTES 001 ao 002, tendo sido entregues no prazo, pela mesma, as
quais foram encaminhadas para a Nutricionista do município para devida análise e emissão de Parecer
técnico conforme exigência do edital item 5 do termo de referência.
Após análise da amostra, a Nutricionista do município emitiu parecer (em anexo) que foi entregue
hoje, contendo o resultado da análise nutricional, sendo resumido da seguinte forma:
DO RESULTADO:
LOTE

EMPRESA

SITUAÇÃO

001

J FELIPE DE SOUSA EIRELI

REPROVADO

002

J FELIPE DE SOUSA EIRELI

REPROVADO

Diante da reprovação das amostras do lote 001 e 002, fica a proposta da empresa acima indefinida
desclassificada nos respectivos lotes por não atender as exigências do edital.
Fica convocada a 2ª colocada nos LOTES 001 e 002 a empesa COMERCIAL SERTANEJO LTDA
para apresentação da amostra no prazo de 2 dias úteis, finado o mesmo em 07/07/2022 as 17h.
Fica registrado que o preço final ofertado pela empresa classificada em 2ººlugar encontra-se acima
do estimado devendo ser retomada a fase de negociação na sessão de abertura do envelope de habilitação,
caso a mesma seja aprovada na fase de amostra.
Informo que as amostras alisadas ficarão à disposição para consulta (vistas) pelo prazo de 24h 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 05 de Julho de 2022
Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CNPJ: 30.951.655/0001-06

PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia Quatro de Julho de dois mil e vintes e dois, foram analisadas as AMOSTRAS
apresentadas para Pregão Presencial 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 Laranjeira, nº 226 – Jardim Cruzeiro – Feira de Santana – Bahia, cujo objeto é
o fornecimento de gêneros alimentícios na forma de cesta básicas para atender a Secretaria
de Assistência Social.

RELAÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS
LOTE 001 e 002
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Kg

CATARINÃO

EM
CONFORMIDADE

Kg

ARCO
VERDE

EM
CONFORMIDADE

PCT

DOÇURA

EM NÃO
CONFORMIDADE

Arroz tipo 1, Branco, subgrupo polido, classe longo

1

2

3

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

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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4

5

6

7

8

9

10

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 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
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 mg 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 de 2mg de ferro,
carboidratos, proteínas, ácido fólico e fibras
alimentares, sem sal, prazo de validade e peso líquido.
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. Na composição centesimal de 22g
de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g de carboidratos –
emb. 1kg
FARINHA DE MANDIOCA - grupo seca, subgrupo fina,
tipo 1, isenta de material terroso, detritos de animais e
vegetais, devendo obedecer à legislação vigente,
embalada em pacote plástico atóxico, transparente,
termossoldado, resistente de 1kg. Prazo mínimo de
validade de quatro meses. Embalagem plástica c/1kg.
Umidade inferior a 13%.

PCT

PETYAN

EM
CONFORMIDADE

LT

VILA VELHA

EM
CONFORMIDADE

PCT

ITALAC

EM
CONFORMIDADE

PCT

GUAPORE

EM NÃO
CONFORMIDADE

PCT

CUCO

EM NÃO
CONFORMIDADE

KG

BDA

EM NÃO
CONFORMIDADE

KG

BELABONO

EM
CONFORMIDADE
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JUSTIFICATIVA DA REPROVAÇÃO
Item 3 – Café torrado e moído – Desclassificado, pois a amostra apresentada não contém o
selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC, sendo exigido no
edital.
Item 7 – Creme de milho – Desclassificado, uma vez que nos ingredientes descritos no
produto não consta que está enriquecido com ferro e ácido fólico, sendo uma exigência do edital.
Item 8 – Flocos de milho pré-cozido – Desclassificado, visto que na composição do produto
não consta quantidade adequada de ferro e ácido fólico de acordo com as especificações do edital.
Item 9 – Feijão carioca tipo 1 – Desclassificado, uma vez que na composição centesimal os
nutrientes específicos não estão em quantidades adequadas, assim como consta no edital.

Diante da análise feita, ficam as amostras acima descritas devidamente Reprovadas nos
itens 03, 07, 08, e 09 do LOTE 001 e do LOTE 002. Dessa forma, faz-se necessário convocar a
próxima colocada para apresentar as amostras.

Teofilândia – BA 04 de Julho de 2022

______________________________________
Mariana Lima Barreto
Nutricionista
CRN5: 14670
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