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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 005/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 21/09/2022 para que as empresas arrematantes
apresentassem as amostras para os LOTES 001 a 005, tendo sido entregues no prazo, pelas mesmas –
exceto o lote 004, as quais foram encaminhadas para a Nutricionista do Hospital Municipal 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

DERINHO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI

REPROVADO

002

ADENILSON COSTA SILVA ME

APROVADO

003

ADENILSON COSTA SILVA ME

APROVADO

004

UBIRATAN OLIVEIRA CARVALHO 03234990581

REPROVADO

005

DANIELA DA SILVA MOURA QUEIROZ ME

APROVADO

Fica convocada a 2ª colocada nos LOTES 001 e 004 a empresa MSC COMERCIO DE FRUTAS
E ALIMENTOS EIRELI para apresentação da amostra no prazo de 2 dias úteis, findado o mesmo em
28/09/2022 às 17h, nas mesmas condições prevista no edital.
Fica registrado que o preço final ofertado pela empresa classificada em 2º lugar será retomado a
fase de negociação na sessão de abertura do envelope de habilitação, caso a mesma seja aprovada na
fase de amostra. A empresa UBIRATAN OLIVEIRA CARVALHO 03234990581 foi desclassificada em todos
os lotes por se recusar a entregar as amostras do LOTE 004 e poderá sofrer as sanções previstas no art 7º
da lei nº 10.520/2002.
Informo que as amostras apresentadas não serão devolvidas por terem sido feitos os testes nas
mesmas.
Na oportunidade informamos que, da 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 26 de Setembro de 2022

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉNCIO – FASE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 21/09/2022, para análise das
AMOSTRAS apresentadas conforme proposta apresentada no lote -002 e 003 pela
empresa DANIELA DA SILVA MOURA QUEIROZ ME, situada a Praça Jose Luis
Ramos, nº 194 – centro - Teofilandia Bahia, CEP 48.770.000 inscrita no CNPJ nº
02.872.655/0001-85 nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com
base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:
LOTE - 005 PÃES
TIPO

MARCA

SITUAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO
ITEM
1

2

3

4

5

DOS PRODUTOS
Pão Francês – Produto fresco isento de
bolor e umidade. Não deve estar com a
massa ressecada ou dura. Unidade de
50gr
Pão tipo integral – Produto fresco,
isento de bolor e umidade. Não deve
estar com a massa ressecada ou dura.
Tamanho padrão tipo francês, pesando
50gr. Validade mínima 15 dias
Pão de Milho – Produto fresco isento
de bolor e umidade. Não deve estar
com a massa ressecada ou dura.
Unidade de 50gr
Pão tipo hot-dog – Produto fresco,
isento de bolor e umidade. Não deve
estar com a massa ressecada ou dura.
Tamanho padrão para hot dog. Unidade
de 50gr
PÃO DE FORMA TIPO CASEIRO –
Produzido de acordo com as boas
práticas de manipulação de alimentos.
Sem uso de conservantes ou outros
aditivos de uso industrial. Embalados
em plástico atóxico transparente e

KG

PROPRIA
PROPRIA

APROVADO

KG

APROVADO
PROPRIA
KG

APROVADO
PROPRIA
KG

APROVADO
PROPRIA
KG

APROVADO
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incolor, isento de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas.
A embalagem deverá declarar o nome
do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade, ingrediente e/ou
as informações nutricionais

Diante da análise feita, ficam as amostras do LOTE 005 apresentadas
pela empresa DANIELA DA SILVA MOURA QUEIROZ ME, situada a Praça Jose Luis
Ramos, nº 194 – centro - Teofilandia Bahia, CEP 48.770.000 inscrita no CNPJ nº
02.872.655/0001-85 devidamente APROVADAS.
Teofilândia – BA, 26 de setembro de 2022

ISABELA SILVA SANTOS
CRN: 15559/P
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉNCIO – FASE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 21/09/2022, para análise das
AMOSTRAS apresentadas conforme proposta apresentada no lote -002 e 003 pela
empresa ADENILSON COSTA SILVA ME, situada a Rua Antonio serapião, nº 46 –
centro – Teofilândia - Bahia, CEP 48.770.000 inscrita no CNPJ nº 07.430.978/0001-10,
nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com base nas exigências
do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 002 - LEGUMES
TIPO

1

2
3

ABÓBORA: Abóbora in natura, nova,
com grau de maturidade que permita
KG
o transporte e o armazenamento até
a chegada às escolas.
AIPIM: Aipim novo, tipo branco ou
KG
“manteiga”, isento de sujidades.
ALFACE: Alface lisa, verde, in natura,
entregue em maços contendo 250gr, MOLHO
isento de sujidades e parasitos.
ALHO: Produto in natura, novo, com
grau de maturidade que permita o
transporte e o armazenamento até a KG
chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.

MARCA

SITUAÇÃO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

APROVADO
INATURA

5

BATATA DOCE: Batata doce, in
KG
natura, nova, limpa.

INATURA

APROVADO

6

Batata inglesa lavada; selecionada,
tamanho grande, apresentando grau
de maturação tal qual lhe permita
suportar o transporte, a manipulação
KG
e a conservação. Em condições
adequadas
para
o
consumo.
Ausência de sujidades, parasitos
larvas e defensivos agrícolas.

INATURA

APROVADO

7

AMENDOIM DESCASCADO CRU,
KG
embalagem de 1kg

INATURA

APROVADO
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8

9

10

11

12

13

14

15

Beterraba selecionada, tamanho
grande, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar transporte manipulação e a
conservação.
Em
condições
adequadas
para
o
consumo.
Ausência de sujidades, parasitos
larvas e defensivos agrícolas.
Cebola branca selecionada, com
casca protetora, tamanho médio, de
primeira qualidade, apresentando
grau de maturação tal que lhe
permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em
condições adequadas para o
consumo. Ausência de sujidades,
parasitos e larvas.
CEBOLINHA: Cebolinha verde, in
natura, entregue em maços contendo
250 gr, , isento de sujidades e
parasitos
Cenoura
selecionada,
tamanho
médio, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar o transporte,
a manipulação e a conservação. Em
condições adequadas para o
consumo. Ausência de sujidades,
parasitos larvas e defensivos
agrícolas.
CHUCHU: Chuchu, in natura, novo,
com grau de maturidade que permita
o transporte e o armazenamento até
a chegada às escolas, isento de
sujidades e parasitos.

KG

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

KG

MOLHO

KG

KG

COENTRO: Coentro verde, in natura,
entregue em maços contendo 250 gr, MOLHO
isento de sujidades e parasitos.
CORANTE:
Coloral
em
pó,
embalagem resistente, devidamente
identificada, com nome do produto, KG
ingredientes, data de fabricação e
validade.
COUVE: Couve em folhas, in natura,
novo, com grau de maturidade que
permita
o
transporte
e
o
MOLHO
armazenamento até a chegada às
escolas, em maços, isento de
sujidades e parasitos.
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16

17

18

19

20

21

FARINHA DE TAPIOCA: Farinha de
tapioca. Não conter impurezas.
Embalagem
plástica
contendo
02(dois) kg, com identificação do
produto e prazo de validade.
PIMENTA do
Reino em pó,
embalagem resistente, devidamente
identificada, com nome do produto,
ingredientes, data de fabricação e
validade.
Pimentão selecionado, tamanho
médio, de primeira qualidade,
apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar o transporte,
a manipulação e a conservação. Em
condições adequadas para o
consumo. Ausência de sujidades,
parasitos larvas e defensivos
agrícolas.
Quiabo;
selecionado,
tamanho
grande, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar o transporte, a manipulação
e a conservação. Em condições
adequadas
para
o
consumo.
Ausência de sujidades, parasitos,
larvas e defensivos agrícolas.
REPOLHO, de primeira, deverá
apresntar tamnho e conformação
uniforme,
devendo
ser
bem
desenvolvido, firme e intacta, sem
danos fisicos e mecanicos riundos de
acondicionamntos e transportes
Tomate
MADURO
selecionado,
tamanho
médio,
de
primeira
qualidade, apresentando grau de
maturação tal que lhe permita
suportar o transporte, a manipulação
e a conservação. Em condições
adequadas
para
o
consumo.
Ausência de sujidades, parasitos
larvas e defensivos agrícolas.

KG
INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

INATURA

APROVADO

KG

KG

KG

KG

KG

www.teofilândia.ba.gov.br
Praça José Luiz Ramos, nº 84 – Centro – CEP: 48.770-000 – Teofilândia - BA.
CNPJ: 13.845.466/0001-30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MZKZRUFGMTE5MJIYRTRCM0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
26 de Setembro de 2022
8 - Ano XIII - Nº 3187

Teofilândia

LOTE 003 - GRÃOS E CEREAIS
ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO
FARINHA DE MANDIOCA: Farinha
de mandioca. Não conter impurezas.
Embalagem
plástica
contendo
02(dois) kg, com identificação do
produto e prazo de validade.
FEIJÃO DE ARRANCA (carioquinha,
preto, mineiro, mulatinho, amarelo):
Feijão novo, “do ano”, isento de
sujidades e parasitos. Embalagem
plástica tipo saco, contendo 01 kg,
com identificação do produto e prazo
de validade.
FEIJÃO FRADINHO (feijão de
corda): Feijão novo, “do ano”, isento
de sujidades e parasitos. Embalagem
plástica tipo saco, contendo 01 kg,
com identificação do produto e prazo
de validade.
Goma de Mandioca, de coloração
branca, isenta de matéria terrosa e
parasitas, não podendo estar úmida,
fermentada ou rançosa. Embalagem
de polietileno contendo 1Kg.
FECULA DE MADIOCA MOLHADA
de coloração branca, GRUPO 1 ,
TIPO 1 , sem sal , semi pronta , isenta
de matéria terrosa e parasitas
.Embalagem de polietileno contendo
1Kg.

TIPO

MARCA

SITUAÇÃO

Kg
TIA LU

APROVADO

TOZZO

APROVADO

2 DE JULHO

APROVADO

AMAZONAS

APROVADO

KODILAR

APROVADO

Kg

Kg

Kg

KG

Diante da análise feita, ficam as amostras do LOTE: 002 E 003
apresentadas pela empresa ADENILSON COSTA SILVA ME, situada a Rua Antonio
serapião, nº 46 – centro – Teofilândia - Bahia, CEP 48.770.000 inscrita no CNPJ nº
07.430.978/0001-10devidamente APROVADAS.
Teofilândia – BA, 26 de setembro de 2022

ISABELA SILVA SANTOS
CRN: 15559/P
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉNCIO – FASE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 21/09/2022, para análise das
AMOSTRAS apresentadas conforme proposta apresentada no lote 001 pela empresa
DERINHO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI, situada a Av. 07 de
setembro, nº 1150 – centro - Araci- Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº
29.526.491/0001-90, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com
base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 001 - FRUTAS
ITEM

1

2

3

4

5

ESPECIFICAÇÃO
ABACAIXI, perola ou hawai: deve ter coloração
e formato uniforme, deve estar fresco, com
aroma, cor e sabor proprios, deve apresentar
graus de maturação tal que permita suporte a
manipulação, o transporte e a conservação em
condicoes adequadas para o consumo meidato
e imediato.
Banana da Prata; selecionada, tamanho
médio, apresentando grau de maturação tal
qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições
adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos e larvas
Banana da Terra; selecionada, tamanho
grande, apresentando grau de maturação tal
qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições
adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitas e larvas.
GOIABA: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
armazenamento até a chegada às escolas,
isento de sujidades e parasitos.
Laranja: Fruta selecionada, apresentando grau
de maturação tal qual lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação.
Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitos, larvas e
defensivos agrícolas. EMBALAGEM COM
100UND

TIPO

MARCA

SITUAÇÃO

UND

INATURA REPROVADO

DZ
INATURA REPROVADO

DZ
INATURA REPROVADO
KG
INATURA REPROVADO

UND

INATURA APROVADO
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6

7

8

LIMÃO: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
KG
armazenamento até a chegada às escolas,
isento de sujidades e parasitos.
Maça Vermelha; tamanho médio, nacional de
primeira qualidade, apresentando grau de
maturação tal qual lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação. UND
Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitas, larvas e
defensivos agrícolas.
Mamão: Fruta selecionada, tipo Havaí ou
formosa, apresentando grau de maturação tal
qual lhe permita suportar o transporte, a
manipulação e a conservação. Em condições KG
adequadas para o consumo. Ausência de
sujidades, parasitos, larvas e defensivos
agrícolas.

9

MANGA: Fruta in natura, nova, com grau de
maturidade que permita o transporte e o
KG
armazenamento até a chegada às escolas,
isento de sujidades e parasitos.

10

MARACUJÁ: Fruta in natura, nova, com grau
de maturidade que permita o transporte e o
KG
armazenamento até a chegada às escolas,
isento de sujidades e parasitos.

11

12

13

14

Melancia; de primeira qualidade, apresentando
grau de maturação tal qual lhe permita suportar
o transporte, a manipulação e a conservação.
Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Melão: Fruta selecionada, apresentando grau
de maturação tal qual lhe permita suportar o
transporte, a manipulação e a conservação.
Em condições adequadas para o consumo.
Ausência de sujidades, parasitos, larvas e
defensivos agrícolas.
TANGERINA: Fruta in natura, nova, tipo
mexerica, com grau de maturidade que permita
o transporte e o armazenamento até a chegada
às escolas, isento de sujidades e parasitos.
UVA, de primeira, tipo Itália, verde, in natura,
apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e
a conservação em condições adequadas para
o consumo. Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução
12/78 da CNNPA.

INATURA REPROVADO

INATURA REPROVADO

INATURA REPROVADO

INATURA REPROVADA

INATURA APROVADO

KG
INATURA APROVADO

KG
INATURA REPROVADO
UND
INATURA REPROVADA

KG

INATURA REPROVADA
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COCO SECO NATURAL, embalagem com
UND
200g.

15

NÃO
INATURA APRESENTOU

Diante da análise feita, ficam as amostras do LOTE 001 apresentadas
pela empresa DERINHO COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO EIRELI, situada
a Av. 07 de setembro, nº 1150 – centro - Araci- Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ
nº 29.526.491/0001-90 devidamente REPROVADA: MOTIVOS:

Algumas

frutas

apresentaram-se estragadas, amassadas, fora dos padrões exigidos para
oferecer qualidade e segurança alimentar para os pacientes e funcionários do
hospital.
Teofilândia – BA, 26 de Setembro de 2022

ISABELA SILVA SANTOS
CRN: 15559/P
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AO SETOR DE LICITAÇÃO
PREGOEIRO OFICIAL: RAFAEL QUEIROZ

1º PARECER TÉNCIO – FASE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2022

Após a suspensão da sessão no último dia 21/09/2022, para análise das
AMOSTRAS apresentadas conforme proposta apresentada no lote 001 -002 e 003 pela
empresa UBIRATAN OLIVEIRA CARVALHO 03234990581, situada a Rua Maria
Cesaria de Jesus nº 30 – Guarani – Araci - Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº
47.171.1820001-27, nos foi requerido a análise técnica dos mesmos, sendo feita com
base nas exigências do edital. É o nosso PARECER:

LOTE 004 - POUPA DE FRUTAS
ITEM

1

2

ESPECIFICAÇÃO
TIPO
Polpa de Fruta 100% natural, sem
conservantes INS 221 e INS 223,
pasteurizada, contendo apenas a
polpa sem conservantes, embalada
em
embalagens
plásticas
(polietileno), congelada, de 1Kg,
contendo as seguintes informações
Kg
mínimas na embalagem: Data de
fabricação, registro no M,A.P.A ou
equivalente,
valor
calórico,
carboidratos, fibra alimentar, sódio,
gorduras, colesterol, cálcio e ferro,
por porção. Validade mínima de 03
(três) meses. Sabor UMBU
Polpa de Fruta 100% natural, sem
conservantes INS 221 e INS 223,
pasteurizada, contendo apenas a
polpa sem conservantes, embalada
em
embalagens
plásticas
(polietileno), congelada, de 1Kg,
contendo as seguintes informações
Kg
mínimas na embalagem: Data de
fabricação, registro no M,A.P.A ou
equivalente,
valor
calórico,
carboidratos, fibra alimentar, sódio,
gorduras, colesterol, cálcio e ferro,
por porção. Validade mínima de 03
(três) meses. Sabor CAJÁ

MARCA

SITUAÇÃO

INATURA

NÃO
APRESENTOU

INATURA

NÃO
APRESENTOU
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3

4

5

Polpa de Fruta 100% natural, sem
conservantes INS 221 e INS 223,
pasteurizada, contendo apenas a
polpa sem conservantes, embalada
em
embalagens
plásticas
(polietileno), congelada, de 1Kg,
contendo as seguintes informações
Kg
mínimas na embalagem: Data de
fabricação, registro no M,A.P.A ou
equivalente,
valor
calórico,
carboidratos, fibra alimentar, sódio,
gorduras, colesterol, cálcio e ferro,
por porção. Validade mínima de 03
(três) meses. sabor ACEROLA
Polpa de Fruta 100% natural, sem
conservantes INS 221 e INS 223,
pasteurizada, contendo apenas a
polpa sem conservantes, embalada
em
embalagens
plásticas
(polietileno), congelada, de 1Kg,
contendo as seguintes informações
Kg
mínimas na embalagem: Data de
fabricação, registro no M,A.P.A ou
equivalente,
valor
calórico,
carboidratos, fibra alimentar, sódio,
gorduras, colesterol, cálcio e ferro,
por porção. Validade mínima de 03
(três) meses. Sabor TAMARINDO
Polpa de Fruta 100% natural, sem
conservantes INS 221 e INS 223,
pasteurizada, contendo apenas a
polpa sem conservantes, embalada
em
embalagens
plásticas
(polietileno), congelada, de 1Kg,
contendo as seguintes informações
KG
mínimas na embalagem: Data de
fabricação, registro no M,A.P.A ou
equivalente,
valor
calórico,
carboidratos, fibra alimentar, sódio,
gorduras, colesterol, cálcio e ferro,
por porção. Validade mínima de 03
(três) meses. Sabor CAJÙ

INATURA

NÃO
APRESENTOU

INATURA

NÃO
APRESENTOU

INATURA

NÃO
APRESENTOU
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6

Polpa de Fruta 100% natural, sem
conservantes INS 221 e INS 223,
pasteurizada, contendo apenas a
polpa sem conservantes, embalada
em
embalagens
plásticas
(polietileno), congelada, de 1Kg,
contendo as seguintes informações
KG
mínimas na embalagem: Data de
fabricação, registro no M,A.P.A ou
equivalente,
valor
calórico,
carboidratos, fibra alimentar, sódio,
gorduras, colesterol, cálcio e ferro,
por porção. Validade mínima de 03
(três) meses. Sabor GRAVIOLA

INATURA

NÃO
APRESENTOU

Diante da não apresentação das amostras do LOTE: 004 pela empresa
UBIRATAN OLIVEIRA CARVALHO 03234990581, situada a Rua Maria Cesaria de
Jesus nº 30 – Guarani – Araci - Bahia, CEP 48.760.000 inscrita no CNPJ nº
47.171.1820001-27 devidamente REPROVADAS.
Teofilândia – BA, 26 de setembro de 2022

ISABELA SILVA SANTOS
CRN: 15559/P
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