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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DE APOIO AO EDUCANDO

OFÍCIO N" 060/2021 - DAE/SEMED

lmperatriz-MA, 09 de novembro de 2021

A sua Senhoria o senhor
Francisco Sena Leal
Presidente da Comissão permanente de Licitação - CpL

Prezado senhor, vimos através deste expediente, encaminhar a ata da quarta
sessão de apresentaçáo e análise das amostras do pregão oo3l2o21, que aconteceu no
dia 09 de novembro do corrente ano na secretaria Municipar de Educaçâo. Diante da
apresentação de amostra insatisfatória por parte da empresa convocada, solicitamos que
sejam convocadas as empresas que ficaram classificadas no certame para os itens que
ficaram desertos nesta sessão, conforme anexo lda ata para apresentarem no prazo de
três dias no setor de Nutrição da secretaria Municipal de Educação das Ogh às 14h, amostra
dos gêneros alimentícios, nas embalagens e marcas que se propõem a fornecer, de acordo
com a proposta de vendas apresentada durante o certame.

Atenciosamente,

Rayses Morgana a S. Rodrigues
Nutricionista - SEMED
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llfpE^gc!prMEl.rro. avar_raçÀo e oecusraçÃo DE AMosTRAS
LIC IIAÇAO: PREGAO ELETRONICO N.003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO OP CÊNEROS AINAENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLARDOS ALLINOS DO ENSINO FTINDAMENTAL DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MLINICIPALDE ENSINO DA ZONA URBANA DOS PROGRAMAS PNAE, PNAP, PúÀó, PTE, APP E MAISEDUCAÇÃO REFERENTE AOS POLOS DA ZONA URBANA.

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro de 2021 às 9:l5hs (nove horas e quinze minutos), na secretariaMunicipal de Educação, situada na Rua urbano santos, no 1657 - Bàino Jrç*, ."*i.u _r. o.representantes da Secretaria_ M-u.nicipal de Educação: Suelem Freitas de eueiroz ftutricionista RT da
!IMED]1 Rayses Morgana da silva Rodrigues §utricionista da sEMED), Àrãi"rru'-noo.igues de SousaPaiva (Nutricionista da SEMED), Cristiane da Silva Bertoldo re--a"s 'çNut 

i"ioniuu au SEMED) e arepresentante do conselho de Alimentação Escolar - cAE, Ana cleide Matos camurça (Membro doconselho de Alimentação Escolar - cAE) para a rcalização da quinta sessão de apresentaçao e análise deamostras dos itens que ficaram desertos no ceÍame oo32n2l. A àmpresa.rw cosiÀ bTSTRIBUIDSRADE ALIMENToS EM GERAL LTDA, cNpJ 34.sg7.39gro0or-'07, ,.pr..*tudu pjo s. wagno CostaLima, convocada na condição de. terceira colocada para os itens 16 e 17, enriou 
'Àostru 

por meio derepresentante com carta de preposição. Ressalta-se que o representante da empresa entregou a amostra nasdependências do prédio, mas não se fez presente ná sessão. A equipe considerou a amostra insatisfatória,uma vez que, não atende as especificações de apresentação, 
"onfo.m" 

consta no item 10.11 do termo dereferência, ficando a empresa, portanto, desclassificada paia todos os itens que concorreu, conforme previstono item 12'l'l do edital. A nutricionista Rayses Morgáa da silva Rodrigues a"u u..rrao como encerradaàs th 30min Não havendo qualquer contéstução e nada mais a acrescentar, foi encerrada a sessão derecebimento e avaliação de amostras. Eu, Raysei Morgana da silva Rodrigues, ,"*",íi" ,,ad 
hoc,,. ravrei apresente ata que vai assinada por mim e demais presenies.
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Rayses Mor a Silva Rodrigues
Qrlutricionista - SEMED)

ndressa Ro gues Sousa Paiva
Nutricionista da SEMED

Cristiane da Sil ertoldo Femandes
Nutricionista da SEMED
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Ana Cleide Matos Camurça
Membro do Conselho de Alimentação Escolar_ CAE
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