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Prefeitura Municipal de São Carlos 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2019 

PROCESSO Nº 5339/2018 
ATA DE SESSÃO DA EQUIPE DE APOIO 

 
Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E FILANTROPICAS E 
ASSISTENCIAIS MUNICIPAIS 
 
 Aos 09 (nove) dias do mês de abril de 2019, às 15h30min, reuniram-se na Sala de 
Licitações, do 3º andar do Paço Municipal, o Pregoeiro, Senhor HICARO ALONSO, e a Equipe de 
Apoio, Senhores FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS e ROBERTO CARLOS ROSSATO, 
designados dos autos do Processo 7572/2013 para deliberarem sobre a continuidade do Pregão 
em epígrafe. 
 
 Tendo sido recebido o parecer da unidade responsável, relativo à avaliação das amostras 
apresentadas pela empresa RIC-PAN Comércio de Produtos Alimentícios Eireli – ME, cujo inteiro 
teor segue abaixo transcrito e sendo este no sentido da reprovação dos produtos apresentados, fica 
a licitante declarada DESCLASSIFICADA neste certame. 
 
Inteiro teor do parecer: 
 
“... 
 

 LOTE 1 

 Produto analisado – ITEM 01- OVOS DE PÁSCOA CHOCOLATE AO LEITE COM FONTE DE FIBRA E PROTEÍNA 
(ISENTO DE GORDURA HIDROGENADA E FRACIONADA) 

 Empresa – RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME 

 Marca – VENEZZA 
 
Anexo VII- Especificação do objeto- Termo de Referencia: 
 
Item A: Ficha Técnica- Documento entregue. As especificações apresentadas tanto na ficha técnica quanto na lista de 
ingredientes da embalagem, atendem ao edital, embora alguns requisitos durante a análise sensorial contrariam as 
especificações do Edital. Em relação as embalagens das amostras, sendo que estas deveriam ser entregues na 
embalagem original do produto, não foi possível avaliar a embalagem secundária, pois não foi entregue com as 
amostras. 
 
Item B: Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da Empresa – Documentação entregue  
Item C: Certificado de vistoria dos veículos para transporte de alimentos, expedida pela Vigilância Sanitária ou 
Cadastro Estadual da Vigilância Sanitária (CEVS) – Entregue Certificado de Vistoria Sanitária da Empresa MA BEZERRA 
PRODUTOS ALIMENTICIOS-ME 
 

Os laudos bromatológicos apresentados juntamente com as amostras e demais documentos como certificado 
de vistoria dos veículos, alvará sanitário e ficha técnica, são cópias autenticadas, porém não consta o nome do 
laboratório claramente no documento, contendo apenas a assinatura dos técnicos responsáveis e selo de certificação do 
INMETRO. 

 
Análise Sensorial da Amostra 
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Reuniram-se para avaliação das amostras 10 servidores públicos da SMAA para degustação da amostra, estes 
teriam que dizer se gostaram ou desgostaram do produto e descrever o que mais gostou e o que menos gostou. Dos 10 
avaliadores, 7 (sete) desgostaram e 3 (três) gostaram, sendo o produto reprovado pela maioria dos avaliadores,  e 
dentre os comentários na avaliação foi citado que o chocolate não derrete na boca, gosto acentuado da manteiga de 
cacau, contrariando o solicitado em edital “elaborado com matéria prima selecionada, proporcionando uma textura 
suave e que derrete na boca “ (página 24- especificações) e “isento de gordura hidrogenada e fracionada” (página 24- 
especificações) 

 

 LOTE 2 

 Produto analisado –ITEM 01- OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE AO LEITE DIET 

 Empresa – RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME 

 Marca – VENEZZA 
 

Item A: Ficha Técnica - Documento entregue. As especificações apresentadas tanto na ficha técnica quanto na lista de 
ingredientes da embalagem, atendem ao edital. Em relação as embalagens das amostras, estas deveriam ser entregues 
na embalagem original do produto, mas não foi possível avaliar a embalagem secundária, pois não foi entregue com as 
amostras. 
 
Item B: Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da Empresa – Documentação entregue  
Item C: Certificado de vistoria dos veículos para transporte de alimentos, expedida pela Vigilância Sanitária ou 
Cadastro Estadual da Vigilância Sanitária (CEVS) – Entregue Certificado de Vistoria Sanitária da Empresa MA BEZERRA 
PRODUTOS ALIMENTICIOS-ME 
 

Os laudos bromatológicos apresentados juntamente com as amostras e demais documentos como certificado 
de vistoria dos veículos, alvará sanitário e ficha técnica, são cópias autenticadas, porém não consta o nome do 
laboratório claramente no documento, contendo apenas a assinatura dos técnicos responsáveis e selo de certificação do 
INMETRO. 

 
Análise Sensorial da Amostra 

Reuniram-se para avaliação das amostras 10 servidores públicos da SMAA para degustação da amostra, estes 
teriam que dizer se gostaram ou desgostaram do produto e descrever o que mais gostou e o que menos gostou. Dos 10 
avaliadores, 8 (oito) gostaram e 2 (dois) desgostaram, sendo o produto aprovado pela maioria dos avaliadores,  e dentre 
os comentários na avaliação foi citado que o chocolate não derrete na boca como consta na descrição das especificações 
do edital (página 24- especificações). 

 

 LOTE 2 

 Produto analisado – ITEM 02 -OVO DE PÁSCOA CHOCOLATE SEM LEITE 

 Empresa - RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI-ME 

 Marca – VENEZZA 
 
Item A: Ficha Técnica - Documento entregue. As especificações apresentadas não estão de acordo com o Edital. A ficha 
técnica do produto diz que é chocolate sem lactose, colocando em dúvida se é sem leite, conforme é solicitado nas 
especificações do edital (página 25 - especificações), pois é um produto destinado a crianças que possuem alergia a 
proteína do leite de vaca. Em relação as embalagens das amostras, estas deveriam ser entregues na embalagem original 
do produto, mas não foi possível avaliar a embalagem secundária, pois não foi entregue com as amostras. 
 
Item B: Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da Empresa – Documentação entregue  
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Item C: Certificado de vistoria dos veículos para transporte de alimentos, expedida pela Vigilância Sanitária ou 
Cadastro Estadual da Vigilância Sanitária (CEVS) – Entregue Certificado de Vistoria Sanitária da Empresa MA BEZERRA 
PRODUTOS ALIMENTICIOS-ME 
 

Os laudos bromatológicos apresentados juntamente com as amostras e demais documentos como certificado 
de vistoria dos veículos, alvará sanitário e ficha técnica, são cópias autenticadas, porém não consta o nome do 
laboratório claramente no documento, contendo apenas a assinatura dos técnicos responsáveis e selo de certificação do 
INMETRO. 

 
Análise Sensorial da Amostra 

Reuniram-se para avaliação das amostras 10 servidores públicos da SMAA para degustação da amostra, estes 
teriam que dizer se gostaram ou desgostaram do produto e descrever o que mais gostou e o que menos gostou. Dos 10 
avaliadores, 9 (nove) desgostaram e  1 (um) gostou, sendo o produto reprovado pela maioria dos avaliadores,  e dentre 
os comentários descritos na avaliação foi citado que o chocolate possui um sabor muito amargo, não agradável e não 
aprovaram a textura, contrariando o solicitado no edital “ textura suave que derrete na boca” (página 25- 
especificações). 

 
...” 

 
 
A Equipe de Apoio convocará a empresa próxima classificada nesta licitação para a abertura do 
envelope com a documentação de habilitação e estando esta conforme, a apresentação de 
amostras e documentação complementar, conforme determina o Edital. 
 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros 
abaixo identificados da Equipe de Apoio ao Pregão Presencial da Prefeitura Municipal de São 
Carlos e será publicada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de 
quaisquer interessados. 

 
 
 
 
 

Hícaro Leandro Alonso  Fernando Jesus Alves de Campos  Roberto C. Rossato 
Pregoeiro    Membro    Membro 


