PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RETIFICAÇÃO
PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL DA ANÁLISE DE AMOSTRAS
REFERENTE AO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2020
No dia 10/03/2020, às 16:00h findou-se o prazo de entrega das amostras das empresas
classificadas em terceiro lugar, referente ao Pregão Presencial nº 003/2020.
Os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado acima na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, pelas seguintes empresas:
Nº
01

EMPRESA
CNPJ
NJ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
17.279.439./0001-06
MCM COMERCIO DE PRODUTOS
02 ALIMENTÍCIOS LTDA
09.500.724/0001-79
Para as análises dos produtos apresentados, foram analisadas as seguintes
informações, conforme exigências do edital:
15.5 – O(s) licitante(s) classificado em primeiro lugar no(s) lote(es)
deverá(ão) apresentar amostras dos gêneros ofertados até data e
horário limite pré-estabelecido no item 15.5.5, deste edital, para
serem submetidos à análise da Nutricionista.
15.5.1 – 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, 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.
15.5.2 – 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.
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15.5.3 – 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.
15.5.4 – As amostras apresentadas serão analisadas pela
Nutricionista da Secretaria de Educação, o qual deverá ser emitido
PARECER, podendo ser convocado o Conselho Municipal de
Alimentação Escolar – CAE e alunos da rede municipal de ensino,
para auxiliarem na analise.
15.5.5.1 A análise realizada pela Nutricionista para emissão do
Parecer consistirá em:
a) Análise da embalagem e rotulagem;
b) Análise de todas as informações nutricionais, gramaturas
exigidas e composição do produto.
c) Análise de sabor se necessário;
15.5.6 – 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. 15.5.7 – Terá a amostra reprovada, o licitante que:
15.5.7.1 – Não atender ao disposto nos itens 15.5, 15.5.1 deste
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. 15.5.7.3 - A
licitante que apresentar marca dos produtos das amostras
apresentadas divergente da marca cotada e descrita na proposta de
preço.

Araci, Estado da Bahia, 11 de Março de 2020.

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista – CRN 5 – 4364

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista- CRN 5- 5706

Janaína Cruz Santos
Nutricionista – CRN 5– 7534
Aline Barreto Mota
Nutricionista- CRN 5- 7957

Camila Santos Magalhães
Nutricionista- CRN 5-12652/P
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