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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/0034-PG-SRP 

 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de bebidas para atender as Unidades do 
Sesc Pará. 

RESULTADO DA ANALISE DE AMOSTRAS 

Informamos que a área técnica de nutrição do Sesc/Pará analisou as amostras enviadas pelas 
empresas PANIFICADORA UMARIZAL LTDA – EPP, RONALDO P. PIMENTEL EPP e 
DISTRIBUIDORA SALDANHA. Conforme realização da análise das bebidas apresentadas com 
teste e com base nas informações vide nas embalagens tem o seguinte parecer da nutricionista 
do Sesc Pará: 

 

 EMPRESA: PANIFICADORA UMARIZAL LTDA – EPP  
 
Lote 6 – item 25: Água de coco – Marca: Mais coco 
 

Análise: “Nos atende dentro dos requisitos de analise organolépticas. Apresenta tabela de 
informação nutricional, registro no MAPA e data de validade como exigido pelos órgãos 
competentes; assim sendo somos favoráveis à aquisição do produto”. 
 

 EMPRESA: DISTRIBUIDORA SALDANHA 

        
            Lote 3 – itens 5, 8 e 9: Refrigerante Cola / Uva / Sukita – Marcas: Pepsi / Sukita 
 
Análise: “Os produtos possuem todos os registros e rotulagem de acordo com a legislação, e 
tais produtos já são comercializados em nossos pontos, contudo notamos na clientela a 
necessidade de diversificação (e por vezes insatisfação) com a oferta de outras marcas, motivo 
pelo qual pedimos atenção a relação de produtos sugestionados; para que possamos atender 
aos anseios de nosso cliente e movimentarmos nossos estoques de forma mais eficaz. Dessa 
forma optamos pela não aquisição dos produtos”. 
 
         Lote 8 – item 31: Cerveja – Marca: Proibida 
 
Análise: “Não está entre as marcas sugestionadas. No entanto nossa preocupação está na 
aceitação de nossa clientela motivo pelo qual apontamos as marcas mais consolidadas no 
mercado, assim sendo optamos pela não aquisição do produto.” 
        
         Lote 11 – item 43: Água de coco – Marca: Ducoco 
 
Análise: “Não atende nossos asseios; apresenta sabor e cheiro descaracterizado do produto 
original”. 
        
         Lote 13 – item 49: Bebida Láctea UHT – Sabor chocolate – Marca: Italac 
 
Análise: “Não atende nossas expectativas. Sugerimos oferta dentre as marcas relacionadas”. 
 
 

 EMPRESA: RONALDO P. PIMENTEL EPP 

 
Lotes 1 e 10 – itens 1 e 41: Água mineral – Marca: Polar 
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Análise: “Embora não conste em nossa relação de sugestões, este produto já é comercializado 
em nossos pontos; possui todos os registros necessários e rotulagem de acordo com a 
legislação e até a presente data não nos causou nenhum tipo de problema; motivo pelo qual 
não nos oporemos à aquisição do mesmo”. 
 
Das considerações da Comissão: A desclassificação de licitante deve estar amparada em 
laudo ou parecer que indique, de modo completo (com critérios técnicos objetivos previamente 
fixados), as deficiências na amostra do produto a ser adquirido. No termo de referência do 
edital 17/0034-PG estabelece critérios para a avaliação das amostras, porém, a análise enviada 
não obedece a esses critérios, pois está optando pela não aquisição de produtos de marcas pelo 
"comportamento da clientela do Sesc", o que não seria uma justificativa técnica para 
desclassificação das licitantes. A Comissão entende que se a aceitação do público fosse um 
critério estabelecido no edital e que se houvesse um estudo de avaliação de satisfação dos 
produtos oferecidos pelo Sesc, poderíamos então analisar as propostas por este aspecto. A 
decisão da não desclassificação das licitantes pela Comissão é conforme Acórdão do TCU nº 
2077/2011-Plenário.  
 

Diante do parecer da nutricionista do Sesc Pará e das considerações da Comissão, as empresas 
PANIFICADORA UMARIZAL LTDA – EPP e RONALDO P. PIMENTEL EPP, foram consideradas 
classificadas no certame e a empresa DISTRIBUIDORA SALDANHA, foi desclassificada apenas 
do lote 11 do certame.  
 
Belém-PA, 03 de outubro de 2017.  
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 


