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

4º RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRA E
ABERTURA DE PRAZO PARA NOVAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019
Findado o prazo para a entrega das amostras pelas empresas classificadas em primeiro
lugar, conforme convocação feita no dia 03/07/2019através da Publicação no DOM edição nº
3773 e enviada para o e-mail de todas as empresas participantes.
Após análise das amostras ENTREGUES, a Nutricionista da Secretaria de Saúde do
município emitiu parecer (em anexo) contendo o resultado da análise nutricional.
Diante da recursa em apresentar as amostras fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis
para apresentar novas amostras por parte da empresa classificada em 5º lugar no lote, que
tiveram as propostas desclassificadas, conforme abaixo descrito.
DO RESULTADO:
LOTE
001

EMPRESA
NJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME

005

JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI
JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI
JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI
JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI
JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS EIRELI

006
008
011
015

RESULTADO
NÃO APRESENTOU AMOSTRA –
DESCLASSIFICADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO
APROVADO

Diante da RECURSA em apresentar as amostras para o lote: 001, fica convocada a
próxima empresa classificada, abaixo descrita, conforme consta da Ata da Sessão realizada no
dia 06/06/2019, todavia tendo em vista que as mesmas não participaram da etapa de lance,
caso tenham as amostras aprovadas, será retomada a fase de lances durante a sessão de
abertura dos envelopes de habilitação:
LOTE

EMPRESA

VALOR
REGISTRADO

001

KLESLEY BRANDÃO DE CERQUEIRA EIRELI

86.483,50

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias,das 08hs às 12hs e das 14hs até as 16hs,
para que as empresas acima citadas apresentem as amostras na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, nas mesmas condições já descritas no edital, findando o prazo dia
11/07/2019.
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Ficam as empresas que não realizaram as amostras, sem qualquer
justificativa alertadas que serão alvo de processo administrativo visando apurar
futuras ilegalidades no andamento do processo e posterior aplicação de sanção
prevista em lei, aja visto os transtornos causados a municipalidade e o atraso no
andamento do processo.
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, 09 de Julho 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 SAÚDE

PARECER DA ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2019

No dia 05/07/2019, foram analisadas as amostras referentes ao Pregão
Presencial Para Sistema de Registro de Preçonº 006/2019, referente à
contratação do fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender as
secretarias municipais.
Os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado na Secretaria
Municipal de Saúde pela seguinte empresa:
Nº
EMPRESA
01 JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI, CNPJ 19.878.331/0001-57- RUA JOAQUIN PINHEIRO 522
CENTRO ARACI-BA
DAS CONDIÇÕES DE AMOSTRA PREVISTA NO EDITAL DO PP SRP006/2019
Item 6.0

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

6 – O(s) licitante(s) classificado em primeiro lugar no(s) lote(es) deverá(ão)
apresentar amostras dos gêneros ofertados até data e horário limite préestabelecido no item 6.5, deste edital, para serem submetidos à análise da
Nutricionista.
6.1 – O(s) licitante(s) classificado em primeiro lugar deverá(ão) 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. Ficando dispensado a apresentação de
SIF/SIE já apresentados na proposta de preço.
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.
6.2 – Todos os itens solicitados para análise deverão ser apresentados com
identificação constando em cada item: Nome e CNPJ (da licitante) e número do Lote
ACOMPANHADO DA LISTAGEM COM A MARCA DO PRODUTO QUE ESTÁ SENDO
ENTREGUE, DE ACORDO A MARCA APRESENTADA NA PROPOSTA DE PREÇO.
6.3 – As amostras deverão ser encaminhadas em embalagem que assegure a sua
chegada em perfeitas condições de análise, devidamente identificadas (nome do
licitante, modalidade e número da licitação). A contratante não se responsabilizará por
amostra que seja entregue com embalagem danificada e/ou sem condições para
análise.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
6.4 – As amostras apresentadas serão analisadas pela Nutricionista da Secretaria de
Saúde o qual deverá ser emitido PARECER, podendo ser convocado servidores e
profissionais, para auxiliarem na analise.
6.5 As amostras deverão ser entregues na SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, localizada na Av. Sete de Setembro, nº 207, , centro deste município,
Telefone (75) 3266-2109, após 48h (quarenta e oito horas) da declaração de
classificado em primeiro lugar nos respectivos lotes, para a realização das análises.
Devendo ser entregue amostra de todos os itens.
6.5.1 A análise realizada pela Nutricionista para emissão do Parecer consistirá em:
a)
b)
c)

Análise da embalagem e rotulagem;
Análise de todas as informações nutricionais, gramaturas exigidas e
composição do produto.
Análise de sabor se necessário;

6.6 – O licitante que não apresentar a amostra de algum dos itens solicitados no prazo
acima, e/ou, não for aprovado, será automaticamente desclassificado para efeito de
julgamento do respectivo lote.
6.7 – Terá a amostra reprovada, o licitante que:
6.7.1 – Não atender ao disposto nos itens 6.5, 6.5.1 deste edital;
6.7.2 – 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.
6.7.3 - A licitante que apresentar marca dos produtos das amostras apresentadas
divergente da marca cotada e descrita na proposta de preço.
6.6 O resultado do TESTE DAS AMOSTRAS será divulgado no Diário Oficial do
Município – www.araci.ba.gov.br/diriariooficial num prazo de até 05 (cinco) dias úteis
a contar da data da entrega das amostras.
6.7 Será exigido amostra de todos os itens de todos os lotes.

Araci, Estado da Bahia, 05de Julho de 2019.

Taiara Carvalho Bispo
Nutricionista – CRN 5 - 6254
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO
A empresa JFO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI, CNPJ 19.878.331/0001-57- RUA JOAQUIN PINHEIRO 522 CENTRO
ARACI-BAentregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 04/07/2019
ás08h50min dos Lotes (005 – 006 – 008 – 011 - 015), para atender as
secretarias municipais.
LOTE 05
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
CATCHUP tradicional, composição mínima de
INGREDIENTES: Tomate, Açúcar, Vinagre, Sal,
Amido Modificado, cebola, alho. Não contém
glúten. Embalagem sachê contendo de 180g a
200g, com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquido, de
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.
CERAL À BASE DE ARROZ para alimentação
infantil fonte de vitaminas incluindo A e C e ferro.
Ingredientes farinha de arroz, açúcar, amido, sais
minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio
dibásico, fumarato ferroso, sulfato de zinco),
vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido
pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6,
ácido fólico, vitamina D) Probiótico aromatizante
vanilina. Contém glúten. Contém traços de leite,
data de validade /lote Embalagem mínima de
200g
CERAL À BASE DE MILHO para alimentação
infantil fonte de vitaminas incluindo A e C e ferro.
Ingredientes farinha de milho enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato
de sódio dibásico, carbonato de cálcio, fumarato
ferroso, sulfato de zinco), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina e, ácido pantotênico, vitamina a,
vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D).
Contém glúten. Contém traços de leite, data de
validade /lote . Embalagem mínima de 200g
COCO RALADO COMPOSIÇÃO MINIMA: polpa
de coco parcialmente desengordurada,
desidratada e conservador. Embalagem mínima 50
gr data de validade / lote
GOIABADA, com consistência para corte.
Embalagem com 300 g, com dados de
identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade, peso liquido e de acordo com
as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.

TIPO

MARCA

DA ANALISE

BONARE

APTO

MUCILON

APTO

MUCILON

APTO

SOCOCO

APTO

PALMEIRON

APTO

UND

UND

UND

pct

UND
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ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

6

7

MAIONESE, tradicional, INGREDIENTES: Óleo de
soja, amido modificado, vinagre, sal, ovo
pasteurizado, suco de limão, condimentos, açúcar,
acidulante ácido lático, conservador sorbato de
potásssio,
estabilizante
goma
xantana,
sequestrante edta, antioxidante tbhq, corantes beta
caroteno e páprica. Embalagem sachê com no
mínimo 200g, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,
peso liquido e de acordo com a Resolução 12/78
da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos - CNNPA. Data de validade/lote
QUEIJOO RALADO, tipo parmesão. Composição
mínima:
queijo
parmesão,
conservante,
acidosorbico, em embalagem plástica de 50g,
contendo identificação do fabricante, data de
fabricação e validade e autorização do Ministério
da Agricultura/SIF/SIE/DIPOA.

VIGOR

APTO

BRETUTI

APTO

TIPO

MARCA

DA ANALISE

NOSSA
FARINHA

APTO

KG

TOZZO

APTO

DULAR

APTO

DULAR

APTO

MARATA

APTO

CORINGA

APTO

UND

PCT

LOTE 06
ITEM

1

2

3

4

5

6

DESCRIÇÃO
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA- 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, termos soldado, resistente
de 1kg. Prazo mínimo de validade de 4 meses.
Embalagem plástica c/1 kg.
FEIJÃO CARIOCA, tipo 01, novo, constituído de
grãos inteiros e sadios, com umidade permitida em
lei, isento de material terroso, sujidades e mistura
de outras espécies, acondicionado em pacote de
01 kg , com Prazo de validade de no mínimo 03
meses a partir da entrega do produto.
Feijão Fradinho TIPO 1, grãos inteiros e sãos,
aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso,
sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura
de outras variedades e espécies, embalagem
contendo de 500g a 01Kg.
FEIJÃO PRETO TIPO 1, grãos inteiros e sãos,
aspecto brilhoso, liso, isento de material terroso,
sujidades, pedras, fungos ou parasitas e mistura
de outras variedades e espécies, Prazo de
validade de no mínimo 03 meses a partir da
entrega do produto. Embalagem contendo de
500g a 01 kg.
FLOCOS DE MILHO: tipo flocão: farinha de
milho flocada sem sal, fonte de fibra, da
validade / lote embalagem mínima de 500 Gr
FUBA DE MILHO, produto de aspecto fino,
amarelo, fubá de milho enriquecida com ferro e
acidofólico , 100% natural , livre de umidade e
sujidade, com identificação do fabricante, prazo de
validade e peso liquido na embalagem 500G e
validade mínima de 03 meses.

KG

KG

KG

UND

UND
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MILHO DE MUNGUNZÁ, grãos de milho amarelo,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com
ausência de umidade, fermentação, ranço, isento
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos,
limpos não violados, resistentes que garantam a
integridade do produto até o momento do
consumo, acondicionados em fardos lacrados. A
embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação e procedência, informação
nutricional, número do lote, data de validade,
quantidade do produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a
partir da data de entrega na unidade requisitante.
MILHO DE PIPOCA TIPO 1. Embalagem de 500g,
embalados em plástico atóxico, transparente e
incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores,
odores estranhos e substâncias nocivas. A
embalagem primária deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante, peso líquido,
prazo de validade, lote.

7

8

UND

DULAR

APTO

DULAR

APTO

MARCA

DA ANALISE

FINNA

APTO

BRANDINI

APTO

DONA BENTA

APTO

DONA BENTA

APTO

UND

LOTE 08
ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO
FARINHA DE TRIGO com fermento, composição
mínima: farinha de trigo enriquecida com ferro
acido
fólico;
(vitamina
B9),vitaminas:A,B1,B2,B6,PP e zinco, fermentos
químicos .Embalagem contendo 01 Kg, com dados
de identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade e peso liquido, de acordo com a
Portaria 354/98 - ANVISA e Portaria 74/94 do
MS/SNVS
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 sem fermento,
farinha de trigo enriquecida com ferro,acido
fólico; Embalagem contendo 01 Kg, informações
nutricionais com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso
liquido, de acordo com a Portaria 354/98 - ANVISA
e Portaria 74:/94 do MS/SNVS.
FERMNETO EM PÓ QUIMICO: data de validade
/lote embalagem mínima 100g
MISTURA PARA BOLO. Composição mínima de
Ingredientes: açúcar, farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido fólico, amido, gordura vegetal,
sal, fermento químico, bicarbonato de sódio,
pirosfofato, acido de cálcio, fosfato monocalcico e
fosfato acido de alumínio e sódio, emulsificante,
aromatizantes. contem glutem. Acondicionados em
embalagens tipo sachet, contendo informação
nutricional do produto. Prazo de validade mínimo:
03 meses á partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto: embalagem
minima de 450g. Sabores: coco e baunilha.

TIPO

Kg

KG

UND

UND
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LOTE 11
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - Produto que
se apresenta sob forma de emulsão plástica ou
fluída, composição mínima de ingredientes: água
óleo vegetal, vitaminas E, A e D ,emulsificantes
mono e de glicerídeos de ácidos graxos e outros
ingredientes permitido. Não conter: glúten e
produtos de origem animal. A empresa deverá
apresentar registro no Ministério da Saúde ou
órgão competente, com validade de 60 dias
também na entrega do produto. O produto deverá
estar de acordo com as normais. A embalagem
deverá ser em pote de 500g, prazo de validade ou
número do lote.
MARGARINA VEGETAL COM SAL, apresentando
teor de lipídios mínimo de 60%. Apresentando os
valores por porção de 10g: máximo de 6,1g de
gorduras totais e 0 de gorduras trans., gorduras
saturadas máximo de 2,1g Produto com aspecto
cor, cheiro e sabor próprio, acondicionado em
embalagem primária de pote plástico, com
respectiva informação nutricional, data de
fabricação/validade/lote. Embalagem secundária:
caixa de papel resistente. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento
do produto. Embalagem de 250g.

TIPO

MARCA

DA ANALISE

UND

BECEL

APTO

DELINE

APTO

TIPO

MARCA

DA ANALISE

UND

SCHIN

APTO

SCHIN

APTO

UND

LOTE 15
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
REFRIGERANTE. Embalagem de 2lt, composição
mínima /Ingredientes: Água carbonatada, açúcar,
extrato de guaraná, aroma natural de guaraná,
conservador. data de validade do lote
NÃO
CONTÉM GLÚTEN. NÃO ALCOÓLICO.
REFRIGERANTE. Embalagem de 2lt. Composição
mínima /Ingredientes: Água carbonatada, açúcar,
suco natural de laranja ,sabor idêntica ao natural
colorida artificialmente, acidulante . Data de
validade / lote NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO
ALCOÓLICO.

UND

Araci, Estado da Bahia, 05de Julho de 2019.

Taiara Carvalho Bispo
Nutricionista – CRN 5 - 6254
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER TÉCNICO

A empresa NJ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA -MEnãoentregou as
amostras dos gêneros alimentícios dos seguintes Lote( 001), para atender as
secretarias municipais.

Araci, Estado da Bahia, 05de Julho de 2019.

Taiara Carvalho Bispo
Nutricionista – CRN 5 - 6254
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