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Prefeitura Municipal de
Araci publica:
x Parecer da Análise de Amostras Referente ao Edital de Licitação
Pregão Presencial nº 010/2019 - MCM Transportes Comércio e Serviços
Ltda.
x 2º Resultado da Analise das Amostra e Convocação para Abertura do
Envelope de Habilitação do 2º Colocado Pregão Presencial nº
010/2019 - MCM Transportes Comércio e Serviços Ltda.

Gestor - Antonio Carvalho Da Silva Neto / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicações
Praça da Conceição, 04
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Licitações
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

No dia 28/08/2019, foram analisadas as amostras referente ao Pregão Presencial nº
010/2019, 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

EMPRESA
CNPJ
MCM TRANSPORTES COMÉRCIO E
09.500.724/0001-79
SERVIÇOS 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;
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:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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, 28 de Agosto de 2019.

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista – CRN 5 - 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista – CRN 5– 7534

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista- CRN 5- 5706

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: JIA+ABNFHACVTHJ1JUVCDA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
28 de Agosto de 2019
4 - Ano - Nº 3886

Araci

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 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ:
09.500.724/0001-79entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 28/08/2019 ás
10h12min do Lote (01), 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 01
ITEM

1.1

1.2

1.3

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)
BLUE
acondicionado em embalagem primária de saco
VILLE
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)
POP
Acondicionado em embalagem plástica 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.
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1.4

1.5

1.6

1.7

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 CHINES
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
3
Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC,
FAZENDAS
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 mesa não tóxico.
Deve estar seco e solto no saco. Com identificação do
produto, prazo de validade e lote. Prazo de validade CAMPEAO
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.

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

Janaína Cruz Santos
Nutricionista QT– CRN 5 – 7534

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista QT– CRN 5 – 5706
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

2º RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRA E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA
DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO DO 2º COLOCADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019
Findaria no dia 29/08/2019 o prazo para a entrega das amostras pela empresa
classificada em primeiro lugar, conforme convocação feita no dia 27/08/2019 na edição nº 3884
do Diário Oficial do Município, todavia a empresa apresentou as amostras no dia de hoje.
Após apresentação das amostras, a equipe de nutricionistas realizou a análise e
apresentou o parecer técnico, o qual segue em anexo, com o seguinte resultado.
DO RESULTADO:
LOTE
001

EMPRESA
MCM TRANSPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RESULTADO
APROVADO

Ficam as empresas convocadas para a sessão de abertura do envelopes de habilitação a
da empresa classificada em segundo lugar sendo ela MCM TRANSPORTES COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA valor de R$ 60.936,00, aja visto a inabilitação da empresa KEYSLEY
BRANDÃO DE CERQUEIRA EIRELI (FLORIDA) proferida no dia 27/08/2019, devendo
a nova sessão ser realizada no dia 29/08/2019 (quinta-feira) as 11hs na sala do setor de
licitação, na oportunidade solicitamos que tragam as certidões de regularidade fiscal atualizadas
para dá celeridade ao processo, aja visto a possibilidade das constantes nos envelopes estarem
vencidas, por conta do adiamento da sessão.
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, 28 de Agosto de 2019

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial
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