SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Saudade do Iguaçu – PR

SEGUE ANEXO A ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE Nº 001/2022, DE 08 DE MARÇO DE 2022.
De acordo com a relação das empresas que classificaram-se em primeiro lugar na disputa dos itens para composição da alimentação escolar, bem como de
seus respectivos itens e marcas cotadas, enviado pelo setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu - Paraná à Secretaria Municipal de
Educação, a nutricionista , juntamente com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), receberam e avaliaram cada produto, de acordo com seus descritivos,
e abaixo segue então a relação dos aprovados ou reprovados. No caso dos itens reprovados, segue a justificativa de tal ação.

BEACI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME

Item

Unid.

53

kg

96

kg

Quant. Especificação
500

450

FILÉ DE TILÁPIA in natura congelado, sem pele, sem
espinhos, interfolhada, filés entre 80g e 120g.
Embalagem contendo no mínimo 1 kg. Com registro
no ministério da agricultura e com serviço de
inspeção federal - SIF.
Marca:
COPACOL, PEIXE FRESCO ou equivalente, ou de
melhor qualidade.

PÃO DE QUEIJO caseiro assado, cada unidade
deverá conter aproximadamente 80g.
Ingredientes: Fécula de mandioca, óleo
vegetal, leite, queijo, ovos e sal.

MARCA

CNPJ Nº 27.303.196/0001-40

APROVADO

Santa Clara

Doce Docê

OBS.: item 53 houve pedido de desclassificação pela empresa.

X

REPROVADO

MOTIVO DA REPROVAÇÃO COM
RESPECTIVA JUSTIFICATIVA

AQUINO COMÉRCIO DE PERFUMARIA – EIRELI ME – CNPJ Nº 21.670.255/0001
Item

Unid.

41

PC

Quant. Especificação
150

COLORAU (urucum) em pó fino, homogêneo, e
coloração vermelho vivo. Deve ser fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas e parasitas. Não deverá apresentar resíduo
ou impurezas, bolor ou cheiro não característico.
Apresentação em embalagens de polietileno atóxico,
contendo 500g Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo
de validade, prazo de validade vencido e embalagens
danificadas. O produto deverá apresentar validade
mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
Marca: INCAS, KITANO ou equivalente, ou de
melhor qualidade.

MARCA

APROVADO

Beck

X

REPROVADO

MOTIVO DA REPROVAÇÃO COM
RESPECTIVA JUSTIFICATIVA

COMERCIAL BEPETO EIRELI – CNPJ Nº 38.280.242/0001-59
Item

Unid.

13

Kg

78

kg

Quant. Especificação
2500

650

MARCA

BANANA do tipo caturra de 1ª qualidade, Bananas Bepeto
frescas e sãs. No ponto maturação adequado
para o consumo. Intactos, com todas as partes
comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificadas
por lesões que afetem sua aparência e
utilização. Isento pontos pretos ou
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e
larvas. Reposição do produto no caso de
partes estragadas, produto fora do ponto de
maturação adequado (“verde”), produto
murcho ou danificado.
PÊRA, tipo d´água, de primeira qualidade,
JJ Frutas
frescas e sãs. No ponto de maturação
adequado para o consumo. Intactas, com
todas as partes comestíveis aproveitáveis, cor
e sabor característicos. Não deverão estar
danificadas por lesões que afetem sua
aparência e utilização. Isento de pontos
amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas. Reposição do
produto: no caso de partes estragadas,
produto fora do ponto de maturação
adequado (“verde”), murcho e/ou danificado.

APROVADO

X

X

REPROVADO

MOTIVO DA REPROVAÇÃO COM
RESPECTIVA JUSTIFICATIVA

MARCIA C. PASA DA ROSA – ME
Item

Unid.

92

kg

93

94

kg

kg

Quant. Especificação
150

150

300

CNPJ Nº 15.532.340/0001-30
MARCA

BOLO caseiro de fubá cremoso. Ingredientes:
Farinha de trigo, fubá, margarina, queijo
ralado e fermento em pó. Reposição do
produto: no caso de bolos com fabricação
superior a um dia anterior à data de entrega, Casa do Sabor
mal assados, queimados, amassados,
achatados e “embatumados aspecto massa
pesada” e de características organolépticas
anormais.
BOLO caseiro simples de laranja, cenoura
e/ou coco, de boa qualidade, bem assado.
Reposição do produto: no caso de bolos com
fabricação superior a um dia anterior à data Casa do Sabor
de entrega, mal assados, queimados,
amassados, achatados e “embatumados
aspecto massa pesada” e de características
organolépticas anormais.
PÃO
CASEIRINHO
FRESCO,
pesando
aproximadamente 40g cada unidade após assado, de
boa qualidade com miolo branco e casca de cor
suavemente dourada e homogênea. Ingredientes:
Farinha de trigo, margarina vegetal, sal, açúcar, ovos,
água e fermento. Reposição do produto: no caso de Casa do Sabor
pães com fabricação superior a um dia anterior à data
de entrega,
pães mal assados, queimados,
amassados, achatados e “embatumados aspecto
massa pesada” e de características organolépticas
anormais. Apresentação em embalagens de
polietileno, com quantidade solicitada, devendo

APROVADO

X

X

X

REPROVADO

MOTIVO DA REPROVAÇÃO COM
RESPECTIVA JUSTIFICATIVA

conter data de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais.
É
PROIBIDO USO DE ADITIVOS (ANTI-MOFO, ENZIMAS
PARA MACIEZ, MELHORADOR DE FARINHA E
AROMATIZANTES).

98
99

100

kg
kg

kg

200
500

80

SANDUÍCHE NATURAL: pão tipo brioche, alface, Casa do Sabor
tomate e frango desfiado.

TORTA SALGADA de carne moída.
Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo Casa do Sabor
fermento, sal, carne moída de 2º, tempero
verde, queijo e tomate.
KIBE ASSADO. Ingredientes: Carne moída de
2ª, trigo para kibe, hortelã, pimenta síria e sal. Casa do Sabor
Formato conforme solicitação, que poderá ser
tipo torta (pedaços) ou bolinho.

MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Item

Unid.

22

CX

Quant. Especificação
240

CACAU EM PÓ: Cacau em pó 100% cacau, sem adição
de açúcar, nem outros ingredientes em sua
formulação. Embalagem com 200g, contendo
informações nutricionais, ingredientes, marca do
produto, data de fabricação, validade e lote. O
produto deverá apresentar validade mínina de 6
meses a partir da data de entrega. Reposição do
produto: embalagens danificadas ou fora do prazo de

MARCA

X

X

X

CNPJ Nº 39.649.812/0001-06
APROVADO

REPROVADO

X
Apti

MOTIVO DA REPROVAÇÃO COM
RESPECTIVA JUSTIFICATIVA

A empresa não apresentou amostra do
produto.

validade. Marcas pré-aprovadas: Nestlé, Garoto ou
Harald, ou equivalente ou de melhor qualidade.

Após análise das amostras, a qual ocorreu nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, após esgotado o prazo de 5 dias úteis das entregas das amostras
na Secretaria Municipal de Educação até a data de 07/03/2022, conforme consta no Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022, a Comissão de Avaliação,
composta pela nutricionista e membros do CAE, analisaram as amostras e aprovaram ou reprovaram com justificativas, conforme descrito acima. Este relatório
será enviado ao setor de licitação para dar continuidade ao processo, bem como poderá ser fornecido a cada empresa participante que tiver interesse em ter
uma cópia do resultado da análise das amostras.
Durante toda a vigência do contrato desse pregão, as entregas deverão acontecer nas marcas que foram aprovadas e os produtos de panificação
e frutas com a mesma qualidade conforme as amostras enviadas.

______________________________________
Marcelo Giacomini
Secretário Municipal de Educação

______________________________________
Graziela Alborgheti
Nutricionista

______________________________________
Keli Hoffmann
Presidente do CAE

Saudade do Iguaçu – PR, 08 de março de 2022.

AQUINO COMÉRCIO DE PERFUMARIA – EIRELI ME – CNPJ Nº 21.670.255/0001
*segunda colocada no item 53
Item

Unid.

53

kg

Quant. Especificação
500

FILÉ DE TILÁPIA in natura congelado, sem pele, sem
espinhos, interfolhada, filés entre 80g e 120g.
Embalagem contendo no mínimo 1 kg. Com registro
no ministério da agricultura e com serviço de
inspeção federal - SIF.
Marca:
COPACOL, PEIXE FRESCO ou equivalente, ou de
melhor qualidade.

MARCA

Santa Clara

APROVADO

REPROVADO

MOTIVO DA REPROVAÇÃO COM
RESPECTIVA JUSTIFICATIVA
A amostra do produto apresentada estava
sem rótulo.

X

Após análise das amostras, a qual ocorreu nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2022, após esgotado o prazo de 5 dias úteis das entregas das amostras
na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta no Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022, a Comissão de Avaliação, composta pela nutricionista e
membros do CAE, analisaram as amostras e aprovaram ou reprovaram com justificativas, conforme descrito acima. Este relatório será enviado ao setor de
licitação para dar continuidade ao processo, bem como poderá ser fornecido a cada empresa participante que tiver interesse em ter uma cópia do resultado da
análise das amostras.
Durante toda a vigência do contrato desse pregão, as entregas deverão acontecer nas marcas que foram aprovadas e os produtos de panificação
e frutas com a mesma qualidade conforme as amostras enviadas.

______________________________________
Marcelo Giacomini
Secretário Municipal de Educação

______________________________________

Graziela Alborgheti
Nutricionista

______________________________________
Keli Hoffmann
Presidente do CAE

Saudade do Iguaçu – PR, 08 de março de 2022.

