Aguaí, 26 de Janeiro de 2017
RELATÓRIO - PARECER TÉCNICO
ANÁLISE SENSORIAL REFERENTE AOS PRODUTOS APRESENTADOS
PARA O PREGÃO PRESENCIAL 039/2016, PROCESSO 054/2016 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
(Licitação – 2017)

Após o processo do Pregão Presencial de Carnes destinadas à
Alimentação Escolar para o ano letivo de 2017, houve o envio, por parte das
empresas participantes, de amostras dos produtos cotados na data 10 de
janeiro de 2017. Estes produtos foram submetidos à análise técnica e
qualitativa. Sendo que esta avaliação tem caráter eliminatório caso esteja em
desconformidade com o referido no edital.
As análises tiveram como objetivo avaliar de acordo com as descrições
contidas no edital, rotulagem e as características organolépticas dos produtos.
Como também foi verificada a comprovação de que a matéria prima utilizada
na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e
os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de
estabelecimento inspecionado pelo SIF,SISP OU SIM.
Este relatório tem função norteadora sobre as condições dos produtos
enviados à Cozinha Piloto de Aguaí, e indica aqueles que pelo parecer técnico,
devem ser adquiridos. Porém, acatar ou não a indicação é responsabilidade da
comissão de licitação da Prefeitura em questão, quem publicará os vencedores
deste processo.
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Mediante a análise das amostras foi possível determinar o resultado,
dispondo abaixo os itens das empresas que foram REPROVADAS e as
justificativas:
 ITEM 01: PATINHO MOIDO (IQF)
Fornecedor: FRIGOBON – M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES EIREILI
MARCA: FRIGOBON
JUSTIFICATIVA: Item reprovado. Produto entregue para amostra está
inadequado em relação à padronização de peso, pois a carne apresenta
partes individuais de tamanho maior.

 ITEM 09: FILÉ DE SOBRECOXA DE FRANGO EM CUBOS (IQF)
Fornecedor: FRIGOBON – M. NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES EIREILI
MARCA: FRIGOBON
JUSTIFICATIVA: Item reprovado. Produto entregue para amostra está
inadequado em relação à padronização de peso.
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