PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL DA ANÁLISE DE AMOSTRAS
REFERENTE AO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

No dia 26/03/2020, foram analisadas as amostras referentes ao Pregão Presencial nº
003/2020, no tocante à contratação do fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
para compor o cardápio da merenda escolar para o ano letivo de 2020.
Os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura pela seguinte empresa:
Nº
01
02

EMPRESA
CASA DE CARNES BIG BOI LTDA
MCM
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ
11.864.906/0001-70
09.500.724/0001-79

Para as análises dos produtos apresentados, foram consideradas 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.
15.6 O resultado do TESTE DAS AMOSTRAS será divulgado no
Diário Oficial do Município – www.araci.ba.gov.br/diriariooficial
num prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da entrega
das amostras.
15.7 Será exigido amostra de todos os itens de todos os lotes.
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Araci, Estado da Bahia, 26 de Março de 2020.

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista (RT) – CRN 5 – 4364

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista (QT) - CRN 5- 5706

Janaína Cruz Santos
Nutricionista (QT) – CRN 5– 7534

Aline Barreto Mota
Nutricionista (QT) - CRN 5- 7957

Camila Santos Magalhães
Nutricionista (QT) - CRN 5-12652/P
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
A empresa CASA DE CARNES BIG BOI LTDA – CNPJ: 11.864.906/0001-70
entregou as amostras dos gêneros alimentícios na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura no dia 25/03/2020 às 14h13min do Lote 08, para compor o cardápio da
alimentação escolar da Rede Municipal de ensino referente ao ano letivo de 2020.

LOTE 08
ITEM

8.1

8.2

DESCRIÇÃO
CARNE BOVINA TIPO ACÉM: Peças de carne bovina do
dianteiro congeladas ou resfriadas, com pouca gordura,
sem osso. Carne de cor vermelha cereja, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, não amolecida, nem
pegajosa com aspecto, cor, cheiro e características
próprias. Acondicionadas em sacos plásticos atóxicos,
reforçado e revestido de caixa de papelão ou caixa plástica
limpa. Embalagem e identificação conforme portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96,
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vigilância
Sanitária. Deverá conter carimbo de inspeção do SIF ou
SIE. Apresentar em anexo documentos que comprovem a
inspeção sanitária dos produtos pela empresa, de acordo
com a legislação vigente. Sadia, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, com peso médio de 2 kg. Prazo de
validade mínimo de 30 dias a partir da data do recebimento
do produto.

CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO. Peças de carne bovina
do traseiro congeladas ou resfriadas, sem gordura e sem
osso Carne de cor vermelha cereja, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas, não amolecida, nem
pegajosa, com aspecto, cor, cheiro e características
próprias. Acondicionadas em sacos plásticos atóxicos,
reforçado e revestido de caixa de papelão ou caixa plástica
limpa. Embalagem e identificação conforme portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96 e,
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vigilância
Sanitária. Deverá conter carimbo de inspeção do SIF ou
SIE. Apresentar em anexo documentos que comprovem a
inspeção sanitária dos produtos pela empresa, de acordo
com a legislação vigente. Sadia, manipulada em condições
higiênicas satisfatórias, com peso médio de 2 kg. Prazo de
validade mínimo de 30 dias a partir da data do recebimento
do produto.

MARCA

PARECER

FRIBOI

APTO

BIG
CARNES

APTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

8.3

8.4

PEITO DE FRANGO INTEIRO- Congelado. Aspecto: não
amolecido, nem pegajoso, de coloração uniforme, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Embalado
individualmente em saco plástico transparente atóxico e
resistente, contendo data de fabricação e validade.
Embalagem e identificação conforme as portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96,
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vigilância
Sanitária. O produto deverá conter carimbo de inspeção do
SIF ou SIE. Apresentar em anexo documentos que
comprovem a inspeção sanitária dos produtos pela
empresa, de acordo com a legislação vigente. A entrega
deverá estar de acordo com as normas da Vigilância
Sanitária. Prazo de validade mínimo de 3 meses a partir da
data do recebimento do produto. Embalagem contendo no
mínimo 600g.

FÍGADO BOVINO: Produto de primeira qualidade,
congelado. Com aspecto firme, apresentando cor vermelho
escuro, sem escurecimento ou manchas esverdeadas.
Acondicionamento em embalagem plástica atóxica,
contendo identificação conforme as portarias do Ministério
da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96 , Resolução da
ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vigilância Sanitária. O
produto deverá conter carimbo de inspeção do SIF ou SIE.
Apresentar em anexo documentos que comprovem a
inspeção sanitária dos produtos pela empresa, de acordo
com a legislação vigente. Embalagem contendo no máximo
2kg. Prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da data
do recebimento.

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista (RT) – CRN 5 – 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista (QT) – CRN 5– 7534

AVIGRAN

APTO

FRIBOI

APTO
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Camila Santos Magalhães
Nutricionista (QT) - CRN 5-12652/P

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista (QT) - CRN 5- 5706
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PARECER TÉCNICO NUTRICIONAL
A empresa MCM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – CNPJ:
09.500.724/0001-79 entregou as amostras dos gêneros alimentícios na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura no dia 25/03/2020 às 14h50min do Lote 01, 04 e 05,
para compor o cardápio da alimentação escolar da Rede Municipal de ensino referente
ao ano letivo de 2020.

LOTE 01
ITEM

1.1

1.2

DESCRIÇÃO
PÃO PARA HOT-DOG: ingredientes mínimo: farinha
de trigo especial com ferro e ácido fólico, açúcar ,sal
marinho, leite desnatado e fermento biológico, ácido
ascórbico, estabilizante polisorbato 80 propionato de
cálcio. Informações nutricionais na embalagem por
porção de 50g (1 unidade) gorduras totais e saturadas
0g, colesterol 0mg , máximo de calorias 111 kcal,
máximo de carboidratos 13,2g , mínimo de proteínas
0,9g, mínimo de fibra alimentar 0,04g, cálcio mínimo
de 18mg, mínimo de ferro 0,15mg, máximo de sódio
121mg . Contem glúten. Não deve estar com a massa
ressecada ou dura. Embalados em sacos plásticos
contendo 10 unidades de 50g, dados do produto,
marca do fabricante, validade/Prazo de validade
mínimo de 6 dias a partir da data do recebimento.
Embalagem contendo 450 a 500g.
PÃO TIPO FRANCÊS CASEIRO INTEGRAL: 50
GR. Formato fusiforme, composto de farinha de trigo
integral, água, sal, açúcar e fermento biológico.
Prazo de validade mínimo de 2 dias a partir da data do
recebimento.

MARCA

PARECER

PAN VITA

APTO

PAN VITA

APTO
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LOTE 04
ITEM

4.1

4.2

4.3

4.4

DESCRIÇÃO
ACHOCOLATADO em pó de preparo instantâneo:
contendo açúcar, cacau em pó, maltodextrina
minerais, vitaminas, aromatizantes e emulsificante
lecitina de soja, não contém glúten. Não deverá
apresentar problemas com homogeneidade, diluição
inadequada, excesso de açúcar, presença de
impurezas, formação de grumos, cheiro forte e
intenso, coloração inadequada. Embalagem plástica.
Deve prazo de validade e número de lote. Prazo de
validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem mínima de 400g.

MARCA

PARECER

ITALAC

APTO

CEREAL À BASE DE ARROZ: Acondicionados em
embalagem aluminizada. Composição mínima de
ingredientes: farinha de arroz, açúcar, sais minerais
(carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato
de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C,
niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1,
vitamina B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e MUCILON
aromatizante
vanilina.
Embalagem
contendo
infomação se possui alérgicos como: leite, soja,
derivados de trigo, aveia, centeio e cevada. Deverá
conter informação nutricional, validade e lote. Prazo de
validade mínimo de 2 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 230g.
CEREAL À BASE DE MILHO: Acondicionados em
embalagem aluminizada. Composição mínima de
ingredientes: farinha de milho enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, sais minerais (fosfato de sódio
dibásico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco,
fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C, niacina, MUCILON
vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina
B6, ácido fólico, vitamina D), probiótico e aromatizante
vanilina. Deverá conter informação nutricional,
validade e lote. Embalagem contendo infomação se
possui alérgicos como: leite, soja, derivados de trigo,
aveia, Centeio e cevada. Prazo de validade mínimo de
2 meses a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 230g.
LEITE EM PÓ: tipo integral. Apresentando por porção
de 26g (02 colheres de sopa): mínimo de 120 calorias,
máximo de 10g de carboidratos, máximo de 7g de
proteínas e de gorduras totais, máximo de 125mg de
CCGL
sódio, maximo 260 mg de cálcio. Acondicionado em
recipiente hermético de sacos aluminizados contendo
informação nutricional, data de fabricação/ validade/

APTO

APTO

APTO
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lote. Deverá ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo
de validade mínimo: 03 meses á partir da data do
recebimento do produto. Apresentação do produto:
embalagem de 200g.
4.5

4.6

4.7

LEITE EM PÓ DESNATADO. Composição mínima de
Ingredientes: leite desnatado, vitaminas: A e D, fosfato
de tricalcico . Acondicionado em recipiente hermético
de
sacos
aluminizados
contendo
informação
nutricional, data de fabricação/ validade/ lote. Deverá CAMPONESA
ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 03 meses á partir da data do recebimento do
produto. Apresentação do produto: embalagem de
200g.
LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE:
Apresentando os seguintes valores para 25 g de leite
em pó: em média 115 a 120 calorias, 14g de
carboidratos, mínimo de 4g de proteínas e máximo de
5g de gorduras totais, máximo de 100mg de sódio,
mínimo de cálcio 370mg, isento de Lactose. Contendo
NINHO
informação nutricional, data de validade/ lote. Deverá
ser inspecionado pelo SIF ou SIE. Prazo de validade
mínimo: 04 meses a partir da data do recebimento do
produto. Embalagem em lata de 380g.
LEITE DE SOJA SEM LACTOSE. Composição
mínima de ingredientes: Alimento com proteína
isolada de soja, óleo de palma, xarope de milho,
fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de
SUPRA SOY
magnésio, vitaminas: A, B12, B6, D, ácido fólico.
Acondicionado em recipiente lata de 300gr
aluminizados, apresentando informação nutricional,
validade, lote. Rendimento mínimo de 2 litros.

APTO

APTO

APTO

LOTE 05
ITEM

5.1

DESCRIÇÃO
MACARRÃO ESPAGUETE: Elaborado com trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico e sêmola.
Acondicionado em embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade 6
meses a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.

MARCA

PARECER

MASSAS
BAHIA

APTO
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5.2

MACARRÃO
PARAFUSO:
Elaborado
com
trigo
enriquecido com ferro e ácido fólico e sêmola.
Acondicionado em embalagem primária de saco plástico
transparente atóxico, com respectiva informação
nutricional, data de validade/lote. Prazo de validade 6
meses a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem de 500g.

MASSAS
BAHIA

APTO

5.3

MACARRÃO PARAFUSO INTEGRAL: Elaborado com
farinha de trigo integral. Acondicionado em embalagem
primária de saco plástico transparente atóxico, com
respectiva informação nutricional, data de validade/lote.
Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 500g.

VILMA

APTO

5.4

MACARRÃO MIÚDO PARA SOPA: (argola, argolinha, ave
Maria ou conchinha), elaborado com sêmola de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico. Acondicionado em
embalagem primária de saco plástico transparente atóxico,
com respectiva informação nutricional, data validade e lote.
Prazo de validade mínimo: 6 meses a partir da data do
recebimento do produto. Embalagem de 500g.

MASSAS
BAHIA

APTO

Marta Kathiuska Silva Santos Carvalho
Nutricionista (RT) – CRN 5 – 4364

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista (QT) - CRN 5- 5706

Janaína Cruz Santos
Nutricionista (QT) – CRN 5– 7534

Aline Barreto Mota
Nutricionista (QT) - CRN 5- 7957

Camila Santos Magalhães
Nutricionista (QT) - CRN 5-12652/P

