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PARECER TÉCNICO 01/2019 

 
Campus: IFBA Feira de Santana   Estado: Ba 

Processo Licitatório: Chamada Pública nº 01/2019 PROCESSO Nº. 23471.000699/2019-85. 

DISPENSA 05/2019 

Data da Abertura: 31/10/2019 

 
 

 Na data de 22 de novembro de 2019, conforme Comunicado  para entrega das amostras – 

Chamada Pública 01/2019, em atendimento ao item 08 do edital, foram entregues as amostras dos 

gêneros alimentícios solicitados para a realização deste Parecer Técnico. Todos os produtos foram 

entregues dentro do prazo estipulado na convocação publicada no site: 

http://www.feiradesantana.ifba.edu.br/ pela Comissão de Licitação, instituída pela Portaria nº 

30/2019, referente a Chamada Pública 01/2019 (Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 

Familiar do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE) . informações nutricionais, 

composição básica e prazo de validade. 

 As amostras entregues foram avaliadas conforme critérios de avaliação, elaborados pela 

nutricionista, conforme legislação sanitária, regulamentos técnicos de qualidade e normas técnicas 

vigentes no país. Os avaliadores sensoriais presentes foram orientados de como proceder antes da 

avaliação de cada produto. 

 Todos os produtos fabricados foram avaliados quanto à presença de rótulo, data de fabricação 

e fotografados antes de iniciar o processo de avaliação sensorial. 

 Todos os produtos in natura foram avaliados segundo estágio de maturação, ausência de terra 

e sujidades, integridade da casca, entre outros critérios determinados pela nutricionista. 

 O produtos avaliados com restrições, deverão ter suas inconformidades corrigidas para a 

entrega após primeiro pedido. 

 Por meio de avaliação realizada no dia 22 de novembro de 2019 em presença dos integrantes 

da comissão: Yzana Rios Cunha (nutricionista), James de Melo Batista (Presidente da Comissão da 

Chamada Pública), Danilo da Silva Tosta (Coordenador de Patrimônio/Almoxarifado), que 

participaram como avaliadores sensoriais, consideram aprovados os produtos relacionados no Quadro 

1 abaixo. 

http://www.feiradesantana.ifba.edu.br/
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1) PRODUTOS 
 

PRODUTO MARCA EMPRESA VENCEDORA 

Banana da prata de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Alho de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Abóbora de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Amendoim in natura com casca - COOBAF-FS 

Batata doce  de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Bolo sabores diversos (aipim, 

carimã, milho e puba) 

COOBAF-FS COOBAF-FS 

Cebola branca Gaúcha - COOBAF-FS 

Cenoura de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Coentro de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Couve folha de 1ª qualidade   - COOBAF-FS 

Hortelã de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Milho verde em espiga, de boa 

qualidade 

- COOBAF-FS 

Melancia - COOBAF-FS 

Pimentão verde - COOBAF-FS 

Limão Taiti de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Mamão de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Manjericão de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Laranja Pêra de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Ovos de galinha caipira - COOBAF-FS 

Tomate de 1ª qualidade - COOBAF-FS 

Quadro 1. Produtos considerados aprovados pela comissão da Chamada Pública 01/2018 IFBA- Campus Feira de 

Santana- Ba. 
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Todos os produtos descritos no termos de adjudicação foram apresentados pela empresa, sendo que 

apenas os ovos não apresentaram Selo de Inspeção Federal ou Estadual e o amendoim não foi 

apresentado por não estar na safra e não ter sido possível plantio, os demais itens apresentaram-se em 

conformidade de acordo do o edital da Chamada Pública. A COOBAFS se comprometeu a regularizar 

tais pedências até a primeira entrega. 

  

 

Feira de Santana- Ba, 25 de novembro de 2019 

 

 

 

 

Yzana Rios Cunha 

Nutricionista 

 

 
 
 
 


