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Esclarecimento 02 

 

 

Referente a Chamada Pública nº 0001/2019 - para aquisição de gêneros 

alimentícios (HORTIFRUTIS E PRODUTOS ESTOCÁVEIS) da agricultura familiar e de 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as 

necessidades da alimentação escolar dos alunos matriculados nas unidades 

escolares da rede estadual de ensino 

 

Questionamento: 

Outra questão identificada na descrição do item COCO RALADO deverá ser embalado a Vácuo.  

Realizamos várias pesquisas nas normas da ANVISA e não encontramos a obrigatoriedade de 

se embalar o COCO RALADO FRESCO (CONGELADO) e nenhum outro produto processado á 

Vácuo.  

Gostaríamos de um esclarecimento quanto a esta exigência. Caso exista alguma norma ou 

regulamentação, por favor nos encaminhe para para providenciarmos as adequações 

necessárias, caso não exista a obrigatoriedade, peço que analisem essa exigência.  

Pois temos produtor com agroindústria do produto mencionado interessado em fornecer e 

participar do certame, mas não possui condições de adquirir este equipamentos por não ser 

obrigatório, o que inviabiliza a sua participação ou de qualquer outro pequeno agricultor 

familiar. 

 

Resposta: 

A Gerência de Apoio Escolar informa que esse procedimento (embalagem a vácuo), evita a 

deterioração do produto, por retirar quase 100% do oxigênio da embalagem, meio pelo qual 

os contaminantes se reproduzem, aumentando a vida útil do produto em até dez vezes.   

Além disso, como não existem trocas com o meio externo, o produto não desidrata, não perde 

peso, cor e odor. 

De modo geral, esse processo garante um melhoramento do tempo de conservação do 

produto em relação a ele in natura em embalagem “comum”, uma vez que o tempo de 

consumo é de até 30 dias conforme descrito no Item 10.6.1 do Edital de Chamada Pública 

0001/2019: 
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10.6.1 - TABELA DE PERIODICIDADE/PREVISÃO DE CONSUMO 

 

PRODUTOS 
Dias de Entrega 

Previsão de 

 Consumo 

Estocáveis 

Segunda a Sexta-feira, 

sempre na primeira 

semana do mês. 

Até 30 dias após a 

entrega ou enquanto 

durar os estoques. 

Legumes e 

frutas 

minimamente 

processados 

Segunda e Terça-feira. 

Até 07 dias após a 

entrega. 

 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2019. 
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