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Prefeitura Municipal de
Teofilândia publica:
• Abertura de Prazo para Novas Amostras - Pregão Presencial Nº
001/2019 (Segundo/Terceiro Lugar) – Objeto: Garantir a qualidade da
merenda bem como os teremos do TAC firmado com o Ministerio Público
Estadual.
• Parecer Técnico Nutricional - Pregão Presencial Nº 001/2019. (Cfs
Compre Fácilsupermercado Ltda Epp).
• Parecer Técnico Nutricional - Pregão Presencial Nº 001/2019.
(Comercial Rosário Eireli – Me).
• Parecer Técnico Nutricional - Pregão Presencial Nº 001/2019. (Cfs
Compre Fácilsupermercado Ltda Epp).
• Parecer Técnico Nutricional - Pregão Presencial Nº 001/2019. (Cfs
Compre Fácilsupermercado Ltda Epp).

Gestor - Tercio Nunes Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Teofilândia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LBA6O9D4YCUF3YI9UYHXSA
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Teofilândia

Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
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 (SEGUNDO/TERCEIRO LUGAR)
Findou na tarde de quarta-feira (06/02/2019) o prazo para a entrega das amostras
pelas empresas classificadas em primeiro lugar nos LOTES 002 E 014 bem como os lotes 04 –
06 - 010, conforme convocação feita na publicação do dia 04/02/2019.
Conforme consta do Parecer da Nutricionista a empresa inicialmente desclassificada no
LOTE 0014 (COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA) a mesma tinha entregue o item que
não exigia amostra, sendo apresentada a amostra que consta na proposta de preço de forma
correta, sendo a mesma analisada e aprovada, logo tendo em vista que a empresa VITORIA
ATACADISTA E LOGISTICA LTDA, não apresentou a amostra, fica assim declarada
classificada e vencedora no lote 014 a empresa COMPRE FACIL SUPREMERCADO
LTDA.
Após análise das amostras apresentadas a Nutricionista do município emitiu parecer
(em anexo) contendo o resultado da análise nutricional, sendo resumido da seguinte forma:
DO RESULTADO:
LOTE
002
004
006
010

EMPRESA
COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA
COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA
COMERCIAL ROSARIO EIRELI
V M C COMERCIAL LTDA

014

VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA

014

COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA

SITUAÇÃO
APROVADO
REPROVADO
APROVADO
NÃO FOI ENTREGUE DESCLASSIFICADO
NÃO FOI ENTREGUE DESCLASSIFICADO
APROVADO

Tendo em vista a recursa em apresentar a proposta de preço reformulada pela empresa
M CONSTANCIA A. R. DE ARAUJO a qual alegou dificuldades em manter o preço final
ofertado, fica a proposta DESCLASSIFICADA no LOTE 003, e da empresa V M C
COMERCIAL LTDA no lote 010, sendo encaminhado a procuradoria pedido de abertura de
processo administrativo para apurar as condições e aplicação de futura sanção.
Conforme reprovação e recursa em apresentar amostras e/ou proposta reformulada
pelas empresas inicialmente classificadas em primeiro lugar, passa a ser classificada em
primeiro lugar nos lotes abaixo descrito as empresas:
LOTE
003
004
010

EMPRESA
J S NASCIMENTO JUNIOR EIRELI
BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA

VALOR REGISTRADO
52.278,00
19.611,00
95.981,80

Diante da nova classificação, fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis para o licitante
classificado em segundo/terceiro lugar, possa apresentar as amostras nas mesmas condições
constantes do edital, sendo as seguintes empresas convocadas:
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LOTE
004
010

EMPRESA
BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA

VALOR REGISTRADO
19.611,00
95.981,80

Vale ressaltar que referente as empresas classificadas em primeiro lugar nos lotes que
não foram exigidos amostras (004 e 010) , visando garantir a qualidade da merenda bem como
os teremos do TAC firmado com o MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL, fica aberto o prazo
para que as empresas abaixo identificadas apresentem amostra dos itens constante do lote
identificado, bem como o SIF ou SIE do item abaixo:
LOTE
004
010

EMPRESA
BEM BARATO COMERCIO DE ESTIVAS LTDA
COMPRE FACIL SUPREMERCADO LTDA

Item
Apenas o item 4.2
Apenas o item 10.2 e SIF/SIE

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias, ou seja até dia 12/02/2019 as 17hs,
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.

Fica aberto o prazo de 24hs para que a empresa J S NASCIMENTO JUNIOR
EIRELI
apresente a proposta reformulada do LOTE 003, sobe pena de
desclassificação e sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002.
Na oportunidade informamos que, dá aprovação e/ou reprovação das amostras não
cabe recurso nesse momento e sim após a fase de habilitação.
Quanta as empresas que
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 08 de Fevereiro de 2019

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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Teofilândia

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Secretaria da Educação e Cultura
PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL

No dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, foram analisadas as
amostras exigidas no Pregão Presencial nº 001/2019, cujo objeto foi o
fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Amostra apresentada por: CFS COMPRE FÁCIL SUPERMERCADO LTDA EPP – CNPJ: 02.594.348/0001-80

Lote 002

Grupo dos açúcares e doces

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

2.1

Açúcar: cristal de 1ª, sacarose de cana de açúcar, na
cor branca, com aspecto, cor e cheiro próprios.
Acondicionado em embalagem plástica contendo 01
(hum) kg de peso, devidamente identificada com o nome
de produto, data de fabricação, composição mínima,
prazo de validade e peso líquido.

Kg

2.2

Achocolatado em pó; instantâneo, composição mínima:
cacau em pó e açúcar, embalado em pacotes de plástico
resistente ou laminados de 200 ou 400g, devidamente
identificados com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido

Kg

2.3

Achocolatado em pó; instantâneo, composição mínima:
cacau em pó e açúcar, embalado em pacotes de plástico
resistente ou laminados de 200 ou 400g, devidamente
identificados com o nome do produto, data de fabricação,
composição mínima, prazo de validade e peso liquido.
Isento de produtos de origem animal.

Kg

MARCA

SITUAÇÃO

EM
AGROVALE CONFORMIDADE

MARATÁ

EM
CONFORMIDADE

EM
3
CONFORMIDADE
CORAÇÕES


___________________________________
KátiladeAlmeidaRiosMiranda
NUTRICIONISTA
CRN5:11454/P
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOFILÂNDIA
Secretaria da Educação e Cultura
PARECER TECNICO NUTRICIONAL

No dia seis de fevereiro de dois mil e dezenove, foram analisadas as amostras
exigidas no Pregão Presencial nº 001/2019, cujo objeto foi o fornecimento
de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.
Amostra apresentada por: COMERCIAL ROSÁRIO EIRELI – ME – CNPJ: 06.998.324/0001-47

Lote 006
ITEM

6.1

6.2

Grupo das carnes 1
ESPECIFICAÇÃO

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Carne de boi despostada colchão mole ou chã de
dentro - A carne deve apresentar-se com aspecto
próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas esverdeadas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante
que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração, de
acordo com a Legislação Sanitária em Vigor e Ministério
de Agricultura. Embalagem à vácuo. Rotulagem
contendo no mínimo, peso líquido, nome do produto,
nome e CNPJ do beneficiador, número de lote e data ou
prazo de validade, além das marcas e carimbos oficiais
pertinentes.

Kg

FRIBOI

EM
CONFORMIDADE

Carne bovina moída – a carne deve apresentar-se
com aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa,
cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e qualquer substância
contaminante que possa altera-la ou encobrir qualquer
alteração, de acordo com a Legislação Sanitária em vigor
e Ministério de Agricultura. Embalagem plástica de 500g,
rotulagem contendo no mínimo peso liquido, nome e
CNPJ do beneficiador, número de lote e data ou prazo de
validade, além das marcas e carimbos pertinentes.

Kg

EM
CAMPO DO CONFORMIDADE
GADO


_______________________________
KátiladeAlmeidaRiosMiranda
NutricionistaResponsávelTécnico
CRN5:11454/P
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TEOFILÂNDIA
Secretaria da Educação e Cultura



PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
No dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, foram analisadas as
amostras exigidas no Pregão Presencial nº 001/2019, cujo objeto foi o
fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.
Amostra apresentada por: CFS COMPRE FÁCIL SUPERMERCADO LTDA EPP – CNPJ: 02.594.348/0001-80

Lote 004

Grupo dos cereais

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

4.1

Arroz, tipo 1, parabolizado, grão longo, novo,
primeira qualidade. Acondicionado em embalagem
plástica contendo 01 (um) kg, devidamente
identificada com o nome do produto, data de
fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

4.2

Arroz, tipo QUEBRADINHO, novo, primeira
qualidade. Acondicionado em embalagem plástica
contendo 01 (um) kg, devidamente identificada com o
nome do produto, data de fabricação, composição
mínima, prazo de validade e peso líquido.

UND

MARCA

SITUAÇÃO
EM
CONFORMIDADE

Kg

NAMORADO

EM NÃO
Kg

NAMORADO

CONFORMIDADE

JUSTIFICATIVA: Amostra 4.2 desclassificada, pois não apresentou o tipo solicitado no edital, mas sim o
tipo 1 arroz branco.

__________________________________
KátiladeAlmeidaRiosMiranda
NutricionistaResponsávelTécnico
CRN5:11454/P
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Secretaria da Educação e Cultura
PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL

No dia cinco de fevereiro de dois mil e dezenove, foram analisadas as
amostras exigidas no Pregão Presencial nº 001/2019, cujo objeto foi o
fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar.

Amostra apresentada por: CFS COMPRE FÁCILSUPERMERCADO LTDA EPP – CNPJ:

Lote 014
ITEM

Grupo dos Carboidratos – Sub grupo das massas
ESPECIFICAÇÃO

UND

MARCA

SITUAÇÃO

Massa de sopa; tipos variados embalagem de 500 g,
devidamente identificada com o nome do produto, data
14.1
de fabricação, composição mínima, prazo de validade e
peso líquido.

Kg

BRANDINI

EM
CONFORMIDADE

Macarrão
espaguete:
Massa
alimentícia,
tipo
espaguete. Composição mínima: farinha de trigo
enriquecida com ferro, ácido fólico e ovos, embalagem de
14.2
500g, devidamente identificada com o nome do produto,
data de fabricação, composição mínima, prazo de
validade e peso líquido.

Pct

PETYAN
EM
CONFORMIDADE

JUSTIFICATIVA: No primeiro momento foi apresentado uma amostra do item 14.2 que não atendia as
exigências, logo em seguida a empresa apresentou a amostra que foi solicitado no edital, portanto foi
feito análise a aprovado a amostra.





__________________________________
KátiladeAlmeidaRiosMiranda
NUTRICIONISTA
CRN5:11454/P
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