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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRA E ABERTURA DE PRAZO PARA
NOVAS AMOSTRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019
Findou no dia 19/03/2019 o prazo para a entrega das amostras pelas empresas
classificadas em primeiro lugar, conforme convocação feita no dia 15/03/2019 conforme consta
na ata da sessão pública.
Após analise das amostras de todos os lotes classificados, a equipe de Nutricionistas do
município emitiu parecer (em anexo) contendo o resultado da análise nutricional.
Diante da reprovação de algumas amostras fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis
para apresentar novas amostras por parte da empresa classificada em 2º lugar nos lotes
desclassificados, conforme abaixo descrito.
DO RESULTADO:
LOTE
001
002
003
004
005

EMPRESA
COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA
SUPERMERCADO COMPRE FACIL LTDA
J S NASCIMENTO JUNIOR EIRELI
FLORIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI
DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

RESULTADO
APROVADO
APROVADO
REPROVADO
REPROVADO
APROVADO

Diante da reprovação das amostras nos lotes: 003 E 004, fica convocada asempresas
classificadaem segundo lugar, abaixo descrita, conforme consta da Ata da Sessão realizada no
dia 15/03/2019:
LOTE
003
004

EMPRESA
VMC COMERCIAL LTDA-ME
COMERCIAL ROSARIO EIRELI-ME

VALOR REGISTRADO
61.000,00
467.588,00

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias, ou seja até dia 25/03/2019 as 16hs,
para que as empresas acima citadas apresentem as amostras na sede da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, nas mesmas condições já descritas no edital.
Na oportunidade informamos que a recursa injustificada em apresentar as amostras
será considerado como desistência, o qual caberá a abertura de processo administrativo,
visando futuras sanções administrativas, assim como, dá aprovação e/ou reprovação das
amostras não cabe recurso nesse momento e sim após a fase de habilitação.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Araci – BA, 21 de Março de 2019

Cleidiane Ferreira Lima
Pregoeira Oficial
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Editais
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PARECER DA ANÁLISE DE AMOSTRAS REFERENTE AO
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019

No dia 19/03/2019, foram analisadas as amostras, referente ao Pregão Presencial
nº 006/2019, referente à contratação do fornecimento parcelado de gêneros alimentícios
para compor o cardápio da merenda escolar para o ano letivo de 2019.
Os produtos foram entregues dentro do prazo estipulado na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura pelas seguintes empresas:
Nº
01
02
03
04
05

EMPRESA
FLÓRIDA EMPRENDIMENTOS EIRELI
J. S NASCIMENTO JUNIOR EIRELI
CFS COMPRE FACIL SUPERMERCADO
LTDA EPP
COMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA
ME
DERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS ME

CNPJ
29.526.240/0001-06
05.391.139/0001-27
02.594.348/0001-80
13.483.821/0001-78
29.526.491/0001-90

Para as análises dos produtos apresentados, foram analisadas as seguintes
informações, conforme exigências do edital:
15.5 – Os licitantes deverão apresentar amostras dos gêneros
ofertados até data e horário limite pré-estabelecido no item 15.5.5,
deste edital, para serem submetidos à análise das Nutricionistas.
15.5.1 – Os licitantes deverão 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.
15.5.5.1 A análise realizada pela Nutricionista para emissão do
Parecer consistirá em:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
a) Análise da embalagem e rotulagem;
b) Analise de todas as informações nutricionais, gramaturas
exigidas e composição do produto.
c) Análise de sabor se necessário;
15.5.7 – Terá a amostra reprovada, o licitante que:
15.5.7.1 – Não atender ao disposto nos itens 15.5, 15.5.1deste
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.

Araci, Estado da Bahia, 19 de Março de 2019.

Marta Kathiuska
i
Silva
Si
Santos
S
Carvalho
C
Nutricionista – CRN 5 - 4364

Janaína Cruz Santos
Nutricionista – CRN 5– 7534

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista- CRN 5- 5706

Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida
Secretária Municipal de Educação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER TÉCNICO
A empresaJ. S NASCIMENTO JUNIOR EIRELI – CNPJ: 05.391.139/000127entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 19/03/2019 ás 08h48min do
Lote 03, para compor o cardápio para alimentação escolar da rede municipal de ensino
para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
LOTE 03

ITEM

3.1

3.2

DESCRIÇÃO

MARCA

SALSICHA DE FRANGO: Congelada, produto da emulsão
de carne de frango, em forma de gomos embutidos em
tripa artificialmente cozida, defumada e descascada.
Ingredientes: carne de frango, proteína vegetal, amido,
sal, especiarias, conservantes e corantes naturais.
Acondicionada em embalagem primária de plástico
atóxico transparente de 03 a 05 kg, com respectiva COPACOL
informação nutricional, data de fabricação /
validade/lote. Inspecionada pelo SIF ou SIE. Apresentar
em anexo documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos pela empresa, de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade mínimo: 60 dias a
partir da data do recebimento do produto.
CHARQUE PONTA DE AGULHA: Preparado com carne
bovina ponta de agulha de boa qualidade salgada,
curada, seca, de consistência firme, com cor e cheiro
próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais
estranhos, embalada à vácuo, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos , limpos , não violados,
resistentes, que garantam a integridade do produto até
o momento do consumo, embalados em caixa de
papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação
e procedência, informação nutricional, número do lote,
PARAÍSO
data de validade, quantidade do produto. 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. O produto deverá
apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data
do recebimento. Apresentação do produto: Embalagem
de 500g.

PARECER
NÃO APTO (A
NUMERAÇÃO DO
CIF NA AMOSTRA
NÃO
CORRESPONDE À
IMPRESSÃO DO
DOCUMENTO
QUE COMPROVA
A
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
DO
PRODUTO).

NÃO APTO (O
PRODUTO
APRESENTADO É
JERKED BEEF E O
PRAZO
DE
VALIDADE NÃO
ATENDE
AO
SOLICITADO DE
30 DIAS A PARTIR
DA DATA DE
RECEBIMENTO
DO PRODUTO).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3

3.4

3.5

MORTADELA DE FRANGO: Embalagem plástica,
atóxica, resistente. Inspecionada pelo SIF ou SIE.
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 outro órgão responsável. Apresentar em CONFIANÇA
anexo documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos pela empresa, de acordo com a
legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 30
dias a partir da data do recebimento do produto.
Apresentação do produto: embalagens individuais 3kg5kg.
ALMÔNDEGA EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE:
Embalagem em folha de flandres, sem furos, danos
mecânicos e/ou químicos, sem ferrugem na face
exterior. Apresentar composição nutricional do
produto, data de fabricação/validade/lote. Deverá
conter carimbo de inspeção do SIF ou SIE. Apresentar
BORDON
em anexo documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos pela empresa, de acordo com a
legislação vigente. Embalagem secundária caixa de
papelão resistente Prazo de validade mínimo de 30 dias
a partir da data de recebimento do produto.
Apresentação do produto: Embalagem de 420g.
OVOS DA GRANJA: Tamanho médio, frescos,
selecionados, isento de rachaduras, sem sujeiras, cor, AVINE
odor e aspectos característicos irregulares.

NÃO
APTO
(APRESENTOU
AMOSTRA COM
PESO INFERIOR
AO SOLICITADO).

NÃO APTO (O
PRODUTO
APRESENTADO
NÃO
CONTÉM
LOTE).

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

PARECER TÉCNICO
A empresaFLÓRIDA EMPRENDIMENTOS EIRELI – CNPJ: 29.526.240/0001-06
entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 19/03/2019 ás 09h00min do Lote
04, para compor o cardápio para alimentação escolar da rede municipal de ensino para o
ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
LOTE 004
ITEM

4.1

4.2

DESCRIÇÃO
MARCA
PARECER
CARNE BOVINA TIPO ACÉM: Peças de carne bovina do
dianteiro congeladas, com pouca gordura, sem osso.
Carne de cor vermelha cereja, sem manchas esverdeadas
NÃO APTO:
ou pardacentas, não amolecida, nem pegajosa com
1. O PRAZO DE VALIDADE
aspecto, cor, cheiro e características próprias.
NÃO
ATENDE
AO
Acondicionadas em sacos plásticos atóxicos, reforçado e
SOLICITADO DE 30 DIAS A
revestido de caixa de papelão ou caixa plástica limpa.
PARTIR DA DATA DE
Embalagem e identificação conforme portarias do
RECEBIMENTO
Ministério da Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96, FRIBOI DO
PRODUTO;
2.NÃO
Resolução da ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vigilância
APRESENTOU DOCUMENTO
Sanitária. O produto deverá conter carimbo de inspeção
QUE
COMPROVE
A
do SIF ou SIE. Apresentar em anexo documentos que
INSPEÇÃO SANITÁRIA;
comprovem a inspeção sanitária dos produtos pela
3.DIVERGÊNCIA DE MARCA
empresa, de acordo com a legislação vigente. Sadia,
(APRESENTOU FRIBOI E
manipulada em condições higiênicas satisfatórias, com
COTOU FRIJOA).
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, sem gordura e sem osso. Carne de
cor vermelha cereja, sem manchas esverdeadas ou
pardacentas, não amolecida, nem pegajosa, com aspecto,
NÃO APTO:
cor, cheiro e características próprias. Acondicionadas em
1. O PRAZO DE VALIDADE
sacos plásticos atóxicos, reforçado e revestido de caixa de
NÃO
ATENDE
AO
papelão ou caixa plástica limpa. Embalagem e
SOLICITADO DE 30 DIAS A
identificação conforme portarias do Ministério da
PARTIR DA DATA DE
Agricultura, DIPOA Nº 304 de 22/04/96 e, Resolução da FRIBOI
RECEBIMENTO
ANVISA Nº 105 de 19/05/99 e da Vigilância Sanitária. O
DO
PRODUTO;
2.NÃO
produto deverá conter carimbo de inspeção do SIF ou SIE.
APRESENTOU DOCUMENTO
Apresentar em anexo documentos que comprovem a
QUE
COMPROVE
A
inspeção sanitária dos produtos pela empresa, de acordo
INSPEÇÃO SANITÁRIA;
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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4.3

4.4

4.5

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.
FILÉ DE PEIXE (TIPO POLACA): Peixe de carne branca,
apresentando textura firme e odor característicos.
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. 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 mínimo 800g. Prazo de validade mínimo de
30 dias a partir da data do recebimento do produto.
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.

AVE
NOVA

NÃO
APTA
(NÃO
APRESENTOU DOCUMENTO
QUE
COMPROVE
A
INSPEÇÃO SANITÁRIA DO
PRODUTO);

NÃO
APTA
(NÃO
APRESENTOU DOCUMENTO
COSTA
QUE
COMPROVE
A
SUL
INSPEÇÃO SANITÁRIA DO
PRODUTO);

NÃO
APTA
(1.NÃO
APRESENTOU DOCUMENTO
QUE
COMPROVE
A
FRIBOI INSPEÇÃO SANITÁRIA DO
PRODUTO;
2.PESO
ACIMA
DO
SOLICITADO);
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
CNPJ nº 14.232.086/0001-92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER TÉCNICO
A empresaEMPRESA CFS COMPRE FÁCIL SUPERMERCADO LTDA – CNPJ:
02.594.348-0001-80 entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 18/03/2019
do Lote 02, para compor o cardápio para alimentação escolar da rede municipal de
ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
LOTE 2
ITEM

2.1

2.2

2.3

2.4

DESCRIÇÃO
MACARRÃO ESPAGUETE: Elaborado com sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote e embalagem secundaria
plástica reforçada. Prazo de validade mínimo: 6 meses
a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem plástica mínima de 500g.
MACARRÃO PARAFUSO: Elaborado com sêmola de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Com
respectiva
informação
nutricional,
data
de
fabricação/validade/lote e embalagem secundaria
plástica reforçada. Prazo de validade mínimo: 6 meses
a partir da data do recebimento do produto.
Embalagem plástica mínima de 500g.
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 á
partir da data do recebimento do produto. Embalagem
de 500g.
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.

MARCA

PARECER

PETYAN

APTO

YARA

APTO

VILMA

APTO

YARA

APTO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PCDAJQ+DFVQXONBM2IGRPA

Esta edição encontra-se no site: www.araci.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Quinta-feira
21 de Março de 2019
10 - Ano - Nº 3606

Araci
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PARECER TÉCNICO
A empresaCOMERCIAL DE ESTIVAS PIRES LTDA ME – CNPJ:
13.483.821/0001-78 entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 19/03/2019
ás 10h57min do Lote 01, para compor o cardápio para alimentação escolar da rede
municipal de ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
LOTE 01

ITEM

1.1

1.2

DESCRIÇÃO
PÃO PARA HOT-DOG: Produto fresco isento de bolor e
umidade. Não deve estar com a massa ressecada ou
dura. Embalados em sacos plásticos transparentes
contendo 10 unidades, com dados de fabricação do
produto, marca do fabricante, e de validade. Prazo de
validade mínimo de 5 dias a partir da data do
recebimento. Embalagem contendo 500g.
PÃO INTEGRAL: Produto fresco isento de bolor e
umidade, não deve estar com a massa ressecada ou
dura. Embalados em sacos plásticos transparentes
contendo 3 unidades de 50g cada um, com lista de
ingredientes, data de validade e data de fabricação. O
produto deverá conter farinha de trigo integral ou
farelo de trigo em sua composição. Prazo de validade
mínimo de 5 dias a partir da data do recebimento.

MARCA

PARECER

DELÍCIAS
DUKINHA

APTO

DELÍCIAS
DUKINHA

APTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
ESTADO DA BAHIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER TÉCNICO
A empresaDERISVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME – CNPJ:
29.526.491/0001-90 entregou as amostras dos gêneros alimentícios no dia 19/03/2019
ás 14h28min do Lote 05, para compor o cardápio para alimentação escolar da rede
municipal de ensino para o ano letivo de 2019, na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
LOTE 05

ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

PARECER

5.1

ALHO: Produto fresco, graúdo, de boa qualidade,
compactos e firmes isento de sujidades, insetos ou
qualquer outro corpo estranho. Acondicionados em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada.

IN NATURA

APTA

5.2

BATATA INGLESA: Tubérculo no estado in natura,
genuína, sã, de primeira qualidade, coloração uniforme,
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não devendo apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Polpa intacta e limpa. Acondicionadas em
sacos plásticos resistentes conforme quantidade
solicitada.

IN NATURA

APTA

5.3

CEBOLA BRANCA: De primeira, graúda, extra, sem
rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem
física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem
manchas com tamanho e coloração uniformes, isenta
de sujidades parasitas e larvas. Acondicionadas em
sacos plásticos resistentes conforme quantidade
solicitada.

IN NATURA

APTA

5.4

CENOURA: Tamanho médio, no estado in natura,
genuín, sã, de primeira qualidade, coloração uniforme,
isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não devendo apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica.

IN NATURA

APTA
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

CHUCHU: Tamanho médio, no estado in natura,
genuíno, são, de primeira qualidade, coloração
uniforme, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas
e corpos estranhos aderidos à casca. Não devendo
apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
MARACUJÁ: De boa qualidade. Tamanho grande. Fruto
com características íntegras e de primeira qualidade,
fresco, limpo e coloração uniforme, aroma e sabor
típicos da espécie. Isentos de substâncias terrosas,
sujidades, parasitos, larvas, resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabores estranhos.
MAÇÃ BRASILEIRA: Tamanho médio. Fruto com
características íntegras e de primeira qualidade, fresco,
limpo e coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos
da espécie. Isentos de substâncias terrosas, sujidades,
parasitos, larvas, resíduos de defensivos agrícolas, odor
e sabores estranhos. Polpa intacta e firme.
TOMATE: Fruto fresco de tamanho médio, com
características íntegras e de primeira qualidade.
Coloração uniforme. Apresentando-se mesclado
(maduros e por amadurecer). Isentos de substâncias
terrosas, sujidades, parasitos, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabores estranhos. Não
deverão apresentar quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.
TANGERINA: De boa qualidade, com maturação
precoce, isenta de frutos de qualidade irregular e de
tamanho grande.

IN NATURA

APTA

IN NATURA

APTA

IN NATURA

APTA

IN NATURA

APTA

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

Janaína Cruz Santos
Nutricionista QT– CRN 5 – 7534

Tatiane Carvalho da Silva
Nutricionista QT– CRN 5 – 5706
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