
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Tv. Santo Amaro, 44, Santo Amaro - CEP 44200-000 - Santo Amaro - BA - www.portal.ifba.edu.br

DESPACHO Nº 10/2019/NUTRICAO.STA
PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EDITAL Nº 01/2019

Nos dias 01 e 04 de outubro de 2019 foram entregues as amostras dos gêneros alimentícios pelos seguintes agricultores familiares classificados provisoriamente em primeiro
lugar na Chamada Pública nº 01/2019:

Tabela 1: Amostras dos itens que foram entregues para análise

Fornecedor Item entregue para análise

Grupo informal representado por Suzana da Silva Oliveira

Aipim
Banana da prata
Banana da terra

Batata doce
Couve
Laranja
Salsa

COOPERASH

Bolo caseiro sabor laranja
Minibolo caseiro sabor coco

Minibolo caseiro sabor laranja
Sequilho doce sabor maracujá

Sequilho doce sabor coco
Sequilho salgado sabor queijo
Sequilho salgado sabor cebola

Broa de milho com leite de vaca
Broa de milho sem leite de vaca

A amostra do abacaxi não foi entregue sob nenhuma justificativa sendo, portanto, motivo de desclassificação da proposta apresentada pelo grupo informal representado por
Eliana Oliveira Pereira. As amostras dos demais gêneros alimentícios não foram entregues mediante justificativa de que estão fora de safra. Foi acordado com os fornecedores responsáveis que
a análise da amostra será realizada assim que o primeiro lote do gênero alimentício for colhido.

Os itens entregues foram fotografados e analisados pela nutricionista responsável técnica Camilla Pimenta Leal Paixão quanto à forma de fornecimento, embalagem de
acondicionamento (quando necessário) e rotulagem com as informações obrigatórias pela ANVISA (quando necessário). O aspecto visual e as características organolépticas também foram
avaliados pela nutricionista, pela atual merendeira do campus e por alguns discentes recrutados. Todas as amostras apresentadas pelo grupo informal representado por Suzana Oliveira estão
aptas a serem adquiridas pelo Serviço de Nutrição do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Santo Amaro. A avaliação das amostras apresentadas pela
Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais da Barragem de Santa Helena (COOPERASH) pode ser visualizada na tabela 2:

Tabela 2: Avaliação das amostras entregues pela COOPERASH

Item Descrição do item Unidade de fornecimento Resultado Observações

6

Bolo  caseiro  –  bolos,  sabores  caseiros  (laranja,  milho,  puba,
aipim), fabricados com matérias-primas de primeira qualidade, de
fabricação recente, validade de, no mínimo, 3 dias, que respeite as
boas práticas de fabricação.  Deverão ser entregues  devidamente
embalados e com rótulo de acordo com as normas da ANVISA.
Deverão pesar aproximadamente 1 kg cada unidade.

KG Aprovado parcialmente

Para o item ser aceito é necessário:

Corrigir a informação nutricional do rótulo;

Adicionar o contato do fabricante no rótulo;

Corrigir  a  lista  de  ingredientes  do  produto
conforme as normas da ANVISA;

Definir os sabores que serão entregues conforme
a descrição do Edital. Podendo ser laranja, milho,
puba, aipim ou similares.

Fabricar  bolos  CASEIROS sem  a  utilização  de
produtos  tais  como  “misturas  para  bolos”  ou
similares.

7

Minibolo  caseiro  tipo  cupcake  –  minibolos  sabores  caseiros,
embalados individualmente, validade de, no mínimo, 3 dias, que
respeite  as  boas  práticas  de  fabricação.  Deverão  ser  entregues
devidamente embalados e com rótulo de acordo com as normas da
ANVISA.  Deverão  pesar  aproximadamente  50  gramas  cada
unidade.

Unidade de 50 g cada Aprovado parcialmente

Para o item ser aceito é necessário:

Corrigir a informação nutricional do rótulo;

Adicionar o contato do fabricante no rótulo;

Corrigir  a  lista  de  ingredientes  do  produto
conforme as normas da ANVISA;

Definir  o  minibolo  sabor  laranja  como  item
escolhido;

Fabricar minibolos CASEIROS sem a utilização
de produtos tais como “misturas para bolos” ou
similares.

8

Broa  de  milho  –  fresca,  fabricados  com  matérias-primas  de
primeira  qualidade,  de  fabricação recente,  que  respeite  as  boas
práticas  de  fabricação.  Deverão  ser  entregues  devidamente
embalados e com rótulo de acordo com as normas da ANVISA,
prazo de validade de, no mínimo, 5 dias, contendo 50 g do produto
por unidade.

Unidade de 50 g cada Aprovado parcialmente

Para o item ser aceito é necessário:

Incluir informação nutricional no rótulo;

Adicionar o contato do fabricante no rótulo;

Corrigir  a  lista  de  ingredientes  do  produto
conforme as normas da ANVISA;

Definir  a  broa  sem  leite  de  vaca  como  item
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escolhido.

17

Sequilho  doce  –  biscoito  tipo  sequilho  doce,  fabricados  com
matérias-primas  de  1ª  qualidade.  Deverão  estar  isentos  de
sujidades,  parasitos  e  serem fabricados de  acordo com as  boas
práticas  de  fabricação.  Deverão  ser  entregues  devidamente
embalados,  com rótulo de acordo com as  normas da ANVISA,
prazo de validade de, no mínimo, 5 dias, contendo 50 g do produto
por unidade.

Unidade de 50 g cada Aprovado parcialmente

Para o item ser aceito é necessário:

Incluir informação nutricional no rótulo;

Adicionar o contato do fabricante no rótulo;

Corrigir  a  lista  de  ingredientes  do  produto
conforme as normas da ANVISA;

Definir  os  sequilhos  doces  sabores  coco  e
maracujá como itens escolhidos.

18

Sequilho salgado – biscoito tipo sequilho salgado, fabricados com
matérias-primas  de  1ª  qualidade.  Deverão  estar  isentos  de
sujidades,  parasitos  e  serem fabricados de  acordo com as  boas
práticas  de  fabricação.  Deverão  ser  entregues  devidamente
embalados,  com rótulo de acordo com as  normas da ANVISA,
prazo de validade de, no mínimo, 5 dias, contendo 50 g do produto
por unidade.

Unidade de 50 g cada Aprovado parcialmente

Para o item ser aceito é necessário:

Incluir informação nutricional no rótulo;

Adicionar o contato do fabricante no rótulo;

Corrigir  a  lista  de  ingredientes  do  produto
conforme as normas da ANVISA;

Definir  os  sequilhos  salgados  sabores  queijo  e
cebola como itens escolhidos.

Conclui-se que:

Todos os gêneros alimentícios propostos pelo grupo informal representado pela agricultora familiar Suzana da Silva Oliveira atendem às especificações constantes no edital nº 01/2019;
Os itens propostos pela COOPERASH poderão ser fornecidos para a alimentação escolar do IFBA campus Santo Amaro desde que as observações descritas na tabela 2 sejam atendidas.

Em 14 de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA PIMENTA LEAL PAIXAO, Nutricionista , em 14/10/2019, às 13:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1249965 e o código CRC EB37EA21.
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