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Prefeitura Municipal de
Araci publica:
 Resultado da Analise das Amostra e Abertura de Prazo para
Novas Amostras - Pregão Presencial Nº 001/2019.
 Parecer da Análise de Amostras Referente ao Edital de Licitação
Nº 001/2019 – Objeto: contratação do fornecimento parcelado de
gêneros alimentícios para compor o cardápio da merenda escolar para
o ano letivo de 2019.
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Araci

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRA E ABERTURA DE PRAZO PARA
NOVAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019
Findou na manhã de terça-feira (13/02/2019) o prazo para a entrega das amostras
pelas empresas classificadas em primeiro lugar, conforme convocação feita no dia 07/02/2019
conforme consta na ata da sessão pública.
Após analise das amostras de todos os lotes classificados, a Nutricionista do município
emitiu parecer (em anexo) contendo o resultado da análise nutricional.
Diante da reprovação de algumas amostras fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis
para apresentar novas amostras por parte da empresa classificada em 2º lugar nos lotes
desclassificados, conforme abaixo descrito.
DO RESULTADO:
LOTE
001

EMPRESA
W MARADONA SANTOS CERQUEIRA ME

002
003
004
006
009

MCM TRANSPORTES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA
SUPERMERCADO COMPRE FACIL LTDA
SUPERMERCADO COMPRE FACIL LTDA
COMERCIAL ROSARIO EIRELI-ME
W MARADONA SANTOS CERQUEIRA ME

RESULTADO
NÃO
APRESENTOU
AMOSTRA
–
DESCLASSIFICADO
REPROVADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADO
NÃO
APRESENTOU
AMOSTRA
–
DESCLASSIFICADO

Foi apresentado oficio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura solicitando o
cancelamento do julgamento do LOTE 001, tendo em vista a não apresentação da amostra
pelo licitante classificado em primeiro lugar assim como a solicitação da secretaria para devida
correção da especificação do lote fica o mesmo CANCELADO, devendo ser realizado um novo
processo licitatório.
Diante da reprovação das amostras nos lotes: 002, 006 E 009, fica convocada a
empresa classificada em segundo lugar, abaixo descrita, conforme consta da Ata da Sessão
realizada no dia 07/02/2019:
LOTE
002
006
009

EMPRESA
J S NASCIMENTO JUNIOR EIRELI
W MARADONA SANTOS CERQUEIRA ME
J S NASCIMENTO JUNIOR EIRELI

VALOR REGISTRADO
64.044,00
149.674,00
94.571,00

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias, ou seja até dia 18/02/2019 as 12hs,
para que as empresas acima citadas apresentem as amostras na sede da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, nas mesmas condições já descritas no edital.
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Na oportunidade informamos que, dá aprovação e/ou reprovação das amostras não
cabe recurso nesse momento e sim após a fase de habilitação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

Araci – BA, 14 de Fevereiro de 2019

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER DA ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
No dia 12/2019, foram analisadas as amostras referente ao Pregão Presencial nº
001/2018, referente à contratação do fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
para compor o cardápio da merenda escolar para o ano letivo de 2019.
Os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura pelas seguintes empresas:
Nº
01
02

EMPRESA
CNPJ
COMERCIAL ROSARIO EIRELI - ME
06.998.324-0001-47
MCM TRANSPORTE COMÉRCIO E
09.500.724/0001-79
SERVIÇOS LTDA
03 EMPRESA CFS COMPRE FÁCIL
02.594.348-0001-80
SUPERMERCADO LTDA
Para as análises dos produtos apresentados, foram analisadas as seguintes
informações, conforme exigências do edital:
15.5 – Os licitantes deverão apresentar amostras dos gêneros
ofertados até data e horário limite pré-estabelecido no item 15.5.5,
deste edital, para serem submetidos à análise das Nutricionistas.
15.5.1 – Os licitantes deverão juntar obrigatoriamente às amostras,
os seguintes documentos:
a) Comprovação
de
registro
do
estabelecimento
produtor/fabricante junto ao SIF (serviço de inspeção federal)
ou SIE (serviço de inspeção estadual), para os produtos de
origem animal, mediante apresentação de declaração,
certificado e/ou título de registro expedido pelo órgão
fiscalizador competente, das áreas de saúde e agricultura ou
documento impresso do site oficial do ministério da agricultura
“consulta de estabelecimento nacional” com situação ativo,
para os lotes de carnes.
b) Na rotulagem das amostras deverá conter o Registro do produto
em Órgão competente (ADAB, ANVISA e/ou Ministério da
Agricultura), observando a legislação vigente para alimentos.
15.5.5.1 A análise realizada pela Nutricionista para emissão do
Parecer consistirá em:
a) Análise da embalagem e rotulagem;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 40ETCGY6NYIQG1HMPO7BRW

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Araci

Quinta-feira
14 de Fevereiro de 2019
5 - Ano - Nº 3545

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
b) Analise de todas as informações nutricionais, gramaturas
exigidas e composição do produto.
c) Análise de sabor se necessário;
15.5.7 – Terá a amostra reprovada, o licitante que:
15.5.7.1 – Não atender ao disposto nos itens 15.5, 15.5.1deste
edital;
15.5.7.2 – Tenha amostra reprovada por falta de condições e/ou
informações necessárias à análise do produto ofertado e/ou
apresente produto fora das especificações do edital.

Araci, Estado da Bahia, 12 de Fevereiro de 2019.

Marta Kathiuska
Silva
Santos
Carvalho
i
Si
S
C
Nutricionista – CRN 5 - 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista – CRN 5– 7534

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista- CRN 5- 5706

Aline Barreto Mota
Nutricionista- CRN 5- 7957

Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida
Secretária Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER TÉCNICO
A empresa COMERCIAL ROSARIO EIRELI- ME – CNPJ: 06.998.324-0001-47
entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 11/02/2019 ás 09h32min do Lote
(06), para compor o cardápio para alimentação escolar da rede municipal de ensino para
o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

LOTE 06
ITEM

6.1

6.2

6.3

6.4

DESCRIÇÃO
COLORÍFICO EM PÓ FINO: De primeira qualidade,
homogêneo, 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 validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem de 80 a 100g.
TEMPERO MISTO COM COMINHO E PIMENTA
DO REINO: Constituído de matérias primas de boa
qualidade, genuínas e puras, sãs e limpas isentas de
substâncias e elementos vegetais estranhos. Deve
apresentar aspecto, cor e cheiro característico do produto
de acordo com as normas vigentes. Acondicionado em
embalagem primária de saco plástico transparente atóxico,
contendo data de validade e lote. O produto deverá
apresentar validade mínima de 03 meses a partir da data
de recebimento do produto. Apresentação do produto:
Embalagem mínima de 80 a 100g.
MOLHO DE TOMATE: Produto elaborado a partir da
polpa de tomate e adicionado de especiarias, sal e açúcar.
Embalagem de caixa de papelão cartonada, tipo longa vida
ou aluminizada tipo sachet, contendo informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
Unidades de 340g.
VINAGRE DE ÁLCOOL: Acondicionado em
embalagem primária tipo PET. Fermentado acético de
álcool e água. Deve apresentar registro no Ministério de
Agricultura. Acidez volátil: 4%. Embalagem contendo 500
ml.

MARCA

PARECER

MARATÁ

APTO

MARATÁ

APTO

BONARE

APTO

GOTA

APTO
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CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

6.5

6.6

6.7

6.8

LEITE DE COCO: Natural, concentrado, pasteurizado,
homogeneizado, acondicionado em embalagem primária
tipo Pet ou de vidro, com respectiva informação
nutricional, data de fabricação/validade/lote e embalagem
secundaria caixa de papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto, apresentando peso líquido de 500ml.

SABOR

ÓLEO COMESTÍVEL: Embalagem tipo pet, contendo
900 ml de óleo de soja. Contendo informação nutricional,
SOYA
data de validade e lote. Data de validade: no mínimo 3
meses a partir da data do recebimento do produto.
MARGARINA COM SAL. Contendo 60% a 80% de
lipídeos. Produto com aspecto cor e cheiro próprio,
acondicionado em embalagem primária de pote plástico,
com respectiva informação nutricional, data de
DELINE
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária: caixa de
papel resistente. Prazo de validade mínimo: 02 meses á
partir da data de recebimento. Embalagem de 250g.
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA: Farinha de
soja desengordurada transgênica, acondicionada em
embalagem primária de plástico atóxico transparente, com
respectiva informação nutricional, validade e lote. NUTRIMAIS
Embalagem secundária de plástico resistente. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 400g.

NÃO APTO
(Amostra não
apresenta LOTE)

APTO

APTO

APTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PARECER TÉCNICO
A empresa MCM TRANSPORTES COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ:
09.500.724/0001-79 entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 11/02/2019
ás 11h06min do seguinte Lote (02), para compor o cardápio para alimentação escolar da
rede municipal de ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.

LOTE 02
ITEM

2.1

2.2

2.3

DESCRIÇÃO
MARCA
AÇÚCAR: Cristalizado, sacarose de cana-de-açúcar.
Embalados em sacos plásticos atóxicos de 1KG,
contendo dados de identificação do produto e marca DA ROÇA
do fabricante. Prazo de validade mínimo de 8 meses
a partir da data do recebimento.
ARROZ: Tipo 01, subgrupo Parboilizado, classe
longo fino. O produto deve ser de boa qualidade,
isento de mofo, odores estranhos e substâncias
nocivas. Não deve apresentar grãos disformes (grãos
queimados,
pedras,
cascas
e
carunchos)
acondicionado em embalagem primária de saco
DALON
plástico
atóxico
transparente
devidamente
identificada com o nome do produto, com respectiva
informação nutricional, data de validade e lote.
Contendo prazo de validade mínimo de 3 meses a
partir da data do recebimento do produto.
Embalagem contendo 01 kg.
ARROZ: Tipo 01, subgrupo polido, branco, classe
longo fino. O produto deve ser de boa qualidade,
isento de mofo, odores estranhos e substâncias
nocivas. Não deve apresentar grãos disformes (grãos
queimados,
pedras,
cascas
e
carunchos)
Acondicionado em embalagem plástica atóxica DALON
devidamente identificada com o nome do produto,
informação nutricional, data de validade e lote.
Contendo prazo de validade mínimo de 3 meses a
partir da data do recebimento do produto.
Embalagem contendo 01 kg.

PARECER

APTO

APTO

APTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
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CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2.4

2.6

2.7

2.8

ARROZ INTEGRAL:
Tipo 1, subgrupo
parboilizado, integral, classe longo fino. O produto
deve ser de boa qualidade, isento de mofo, odores
estranhos e substâncias nocivas. Não deve apresentar
grãos disformes (grãos queimados, pedras, cascas e
carunchos). Acondicionado em embalagem plástica URBANO
atóxica devidamente identificada com o nome do
produto, informação nutricional, data de validade e
lote. Contendo prazo de validade mínimo de 3 meses
a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem contendo 01 kg.
CAFÉ: Torrado e moído, com ausência de larvas,
parasitos e substâncias estranhas. Embalagem
aluminizada, com selo de pureza emitido pela
PINGA
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,
FOGO
deverá conter data de validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 5 meses à partir da data do
recebimento. Embalagem contendo 250g.
SAL COMUM: Moído, iodado de mês não tóxico.
Deve estar seco e solto no saco. Com identificação
SAL
do produto, prazo de validade e lote. Prazo de
CAMPEÃO
validade mínimo de 6 meses à partir da data do
recebimento. Embalagem contendo 1 kg.
FLOCÃO DE MILHO: Fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar
aspecto e cheiro característico, livre de sujidades e
substâncias nocivas. Acondicionado em embalagem
plástica atóxica devidamente identificada com o
CUCO
nome do produto, informação nutricional, data de
validade e lote. Prazo de validade mínimo de 2 meses
à partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.

APTO

NÃO APTO
(Amostra não
apresenta
LOTE).

APTO

APTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PARECER TÉCNICO

A empresa EMPRESA CFS COMPRE FÁCIL SUPERMERCADO LTDA – CNPJ:
02.594.348-0001-80 entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 11/02/2019
do seguinte Lote (03,04), para compor o cardápio para alimentação escolar da rede
municipal de ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.

LOTE 03
ITEM

3.1

3.2

3.3

3.4

DESCRIÇÃO
SUCO DE ACEROLA: Concentrado, não
alcoólico, não fermentado, conservantes permitidos
por lei, acondicionado em embalagem primária tipo
PET ou de vidro, com respectiva informação
nutricional, data de fabricação/validade/lote. Prazo
de validade mínimo de 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
500 ml. Rendimento: 2,0 a 2,5 litros.
SUCO DE GOIABA: Concentrado, não alcoólico,
não fermentado, conservantes permitidos por lei,
acondicionado em embalagem primária tipo PET ou
de vidro, com respectiva informação nutricional, data
de validade e lote. Prazo de validade mínimo de 02
meses a partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: 500 ml. Rendimento: 2,0 a
3,0 litros.
SUCO DE MANGA. Concentrado, não alcoólico,
não fermentado, conservantes permitidos por lei,
acondicionado em embalagem primário tipo PET ou
de vidro, com respectiva informação nutricional, data
de validade e lote. Prazo de validade mínimo de 02
meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: 500 ml. Rendimento: 1,5 a
2,5 litros.
SUCO DE MARACUJÁ: Concentrado, não
alcoólico, não fermentado, conservantes permitidos
por lei, acondicionado em embalagem primário tipo
PET ou de vidro, data de validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 02 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
500 ml. Rendimento mínimo: 3,5 litros

MARCA

PARECER

IMPERIAL

APTO

IMPERIAL

APTO

IMPERIAL

APTO

IMPERIAL

APTO
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SUCO DE CAJÚ: Concentrado, não alcoólico, não
fermentado, conservantes permitidos por lei,
acondicionado em embalagem primário tipo PET ou
de vidro, com respectiva informação nutricional, data
IMPERIAL
de validade e lote. Prazo de validade mínimo: 03
meses á partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: 500 ml. Rendimento
minímo 3,5 litros.

3.6

APTO

LOTE 04
ITEM

4.1

4.2

4.3

DESCRIÇÃO

MARCA

ACHOCOLATADO EM PÓ: Mistura em pó para o
preparo de Achocolatado, enriquecido com
vitaminas. O produto deve estar com suas
características de cor, cheiro e sabor preservadas,
deve ser formulado a partir de matérias primas
selecionadas. Acondicionado em embalagem plástica MARATÁ
atóxica devidamente identificada com o nome do
produto, informação nutricional, data de validade e
lote. Prazo de validade mínimo de 4 meses a partir da
data do recebimento do produto. Embalagem de
400g.
CEREAL À BASE DE ARROZ: Acondicionados
em embalagem aluminizada. Ingredientes: farinha de
arroz, açúcar, amido, sais minerais, vitaminas e
aromatizante vanilina. Embalagem contendo
infomação se possui alérgicos como: leite, soja, FORT’LON
derivados de trigo, aveia, cevada. Deverá conter
informação nutricional, validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 2 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 230g.
CEREAL À BASE DE MILHO:Acondicionados
em embalagem aluminizada. Ingredientes: farinha de
milho enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
sais minerais e aromatizante vanilina. Deverá conter
informação nutricional, validade e lote. Embalagem FORT’LON
contendo infomação se possui alérgicos como: leite,
soja, derivados de trigo, aveia, cevada. . Prazo de
validade mínimo de 2 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 230g.

PARECER

APTO

APTO

APTO
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4.4

4.5

4.6

LEITE EM PÓ INTEGRAL: Embalagem
aluminizada, com valor energético médio de 100 a
140kcal e valor proteico de 6 a 8g por porção de 26g.
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. Embalagem
contendo mínimo de 200g e máximo de 400g.
LEITE EM PÓ DESNATADO: Embalagem
aluminizada com valor energético médio de 60 a
80kcal, valor protéico de 6 a 8g, por porção de 20g.
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.
Embalagem
contendo mínimo de 200g e máximo de 400g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE:
Apresentando os seguintes valores para 25 g de leite
em pó: em média 120 calorias, 14g de carboidratos,
5g de proteínas e 5 g de gorduras totais, máximo de
100mg de sódio, mínimo de cálcio 380mg, isento de
Lactose. Contendo informação nutricional, data de
fabricação/ validade/ lote. Deverá ser inspecionado
pelo SIF ou SIE. Prazo de validade mínimo: 04
meses á partir da data do recebimento do produto.
Embalagem em lata de 380g.
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Araci

Quinta-feira
14 de Fevereiro de 2019
13 - Ano - Nº 3545

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PARECER TÉCNICO
A empresa WMARADONA SANTANA CERQUEIRA – CNPJ: 19.533.950/0001-00
não entregou as amostras dos gêneros alimentícios dos seguintes Lotes (01,09), para
compor o cardápio para alimentação escolar da rede municipal de ensino para o ano
letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista RT– CRN 5 – 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista QT– CRN 5 – 7534

Aline Barreto Mota
Nutricionista QT– CRN 5 – 7957

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista QT– CRN 5 – 5706
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