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ITEM PRODUTO 
MARCA/ 

FABRICANTE PARTIC. QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES  

01 

Almôndegas mistas de carne bovina e suína congeladas 

(IQF)  

Contendo como ingredientes: carne bovina, carne suína, 
temperos naturais desidratados e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não descaracterizem o 
produto, desde que não contenha temperos industrializados 
e/ou glúten. Deverão possuir formato e tamanho uniformes 
com peso aproximado de cada almôndega de 15 gramas, 
embaladas em sacos de polietileno atóxicos contendo de 1 a 
2 kg, devendo seguir as resoluções vigentes com relação à 
rotulagem de alimentos e conter lote, data de fabricação e 
validade e número de registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROESTE 

COTA 
PRINCIPAL 

45.810 BELAMESA 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

02 

Almôndegas mistas de carne bovina e suína congeladas 

(IQF)  

Contendo como ingredientes: carne bovina, carne suína, 
temperos naturais desidratados e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não descaracterizem o 
produto, desde que não contenha temperos industrializados 
e/ou glúten. Deverão possuir formato e tamanho uniformes 
com peso aproximado de cada almôndega de 15 gramas, 
embaladas em sacos de polietileno atóxicos contendo de 1 a 
2 kg, devendo seguir as resoluções vigentes com relação à 
rotulagem de alimentos e conter lote, data de fabricação e 
validade e número de registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 
 

 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
15.270 FRACASSADO FRACASSADO 

03 

Cortes de coxa e sobrecoxa em cubos (IQF) 

Coxa e sobrecoxa de frango, sem pele e sem osso, em cubos, 
congeladas individualmente (IQF). Embaladas em sacos 
plásticos atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de 
papelão reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 
resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 
conter lote, data de fabricação e validade e número de 
registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baita 

COTA 
PRINCIPAL 

62.628 FENIX 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 



04 

Cortes de coxa e sobrecoxa em cubos (IQF) 

Coxa e sobrecoxa de frango, sem pele e sem osso, em cubos, 
congeladas individualmente (IQF). Embaladas em sacos 
plásticos atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de 
papelão reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 
resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 
conter lote, data de fabricação e validade e número de 
registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 
 

patriotta 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
20.876 LACUSINE 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

05 

 

Peito de Frango em cubos, sem pele e sem osso (IQF). 

Peito de frango em cubos sem pele e sem osso, congelados 

individualmente (IQF). Embalados em sacos plásticos 

atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de papelão 

reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 

resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 

conter lote, data de fabricação e validade e número de 

registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flamboiã 

COTA 
PRINCIPAL 

63.222 HORTI VILA 

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos, informo que observamos as seguintes 

informações: empresa apresentou dois registros de 
rótulo um  para item resfriado e outro para produto 

congelado, vale destacar que nosso objeto é 
congelado, registro não é IQF. 

Os produtos devem ser IQF e estão a vácuo, a 
informação da rotulagem não está de acordo com a 

legislação vigente, faltando informações obrigatórias. 
RDC 259/02 e 360/03 

 
Situação: DESCLASSIFICADA 

06 

 

Peito de Frango em cubos, sem pele e sem osso (IQF). 

Peito de frango em cubos sem pele e sem osso, congelados 

individualmente (IQF). Embalados em sacos plásticos 

atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de papelão 

reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 

resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 

conter lote, data de fabricação e validade e número de 

registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 

 
 
 
 
 
 
 

patriotta 
 
 
 
 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
21.074 LACUSINE 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

07 

Peito de Frango em tiras, sem pele e sem osso (IQF).  

Peito de frango em tiras sem pele e sem osso, congeladas 
individualmente (IQF). Embaladas em sacos plásticos 
atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de papelão 
reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 
resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 
conter lote, data de fabricação e validade e número de 

 
 
 
 
 

Flamboiã 

COTA 
PRINCIPAL 

63.033 HORTI VILA  

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos, informo que observamos as seguintes 

informações: empresa apresentou dois registros de 
rótulo um para item resfriado e outro para produto 

congelado, vale destacar que nosso objeto é 
congelado,  

Os produtos devem ser IQF e estão a vácuo, a 



registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. informação da rotulagem não está de acordo com a 
legislação vigente, faltando informações obrigatórias. 

RDC 259/02 e 360/03 
 

Situação: DESCLASSIFICADA 

08 

Peito de Frango em tiras, sem pele e sem osso (IQF).  

Peito de frango em tiras sem pele e sem osso, congeladas 
individualmente (IQF). Embaladas em sacos plásticos 
atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de papelão 
reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 
resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 
conter lote, data de fabricação e validade e número de 
registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 
 
 
 

patriotta 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
21.011 LACUSINE 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

09 

Filé de sobrecoxa de frango sem osso e sem pele levemente 

temperado  

Sobrecoxa de frango inteira sem pele e sem osso, congeladas 
individualmente (IQF) levemente temperadas. O tempero 
deve conter somente ingredientes naturais em pó ou em 
flocos finos e ser isento de sódio e pimenta. Embaladas em 
sacos plásticos atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de 
papelão reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 
resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 
conter lote, data de fabricação e validade e número de 
registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 
 

RXM 

COTA 
PRINCIPAL 

33.222 VEREDAS 

Empresa apresentou documentos conforme previsto 
em edital, entretanto: apresentou laudos do LabMed 

que não possuí credenciamento com Anvisa ou 
Mapa, apresentou laudo IBERPHARM que apesar de 
ter credenciamento não possúi análise físico-química 

e microscópica e o produto analisado pertence a 
marca PICO PACO, sendo que a licitada é MELLORE 

marca RXM. 
Situação: DESCLASSIFICADO 

10 

Filé de sobrecoxa de frango sem osso e sem pele levemente 

temperado  

Sobrecoxa de frango inteira sem pele e sem osso, congeladas 
individualmente (IQF) levemente temperadas. O tempero 
deve conter somente ingredientes naturais em pó ou em 
flocos finos e ser isento de sódio e pimenta. Embaladas em 
sacos plásticos atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de 
papelão reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 
resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 
conter lote, data de fabricação e validade e número de 
registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
11.074 FRACASSADO FRACASADO 

11 

Sobrecoxa de frango inteira com osso e com pele levemente 

temperada 

Sobrecoxa de frango inteira com osso e com pele, congeladas 

individualmente (IQF) levemente temperadas. O tempero 

deve conter somente ingredientes naturais em pó ou flocos 

 
 
 
 
 
 
 

COTA 
PRINCIPAL 

60.972 BELAMESA 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 



finos e ser isento de sódio e pimenta. Embaladas em sacos 

plásticos atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de 

papelão reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 

resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 

conter lote, data de fabricação e validade e número de 

registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 

CENTROESTE 

12 

Sobrecoxa de frango inteira com osso e com pele levemente 

temperada 

Sobrecoxa de frango inteira com osso e com pele, congeladas 

individualmente (IQF) levemente temperadas. O tempero 

deve conter somente ingredientes naturais em pó ou flocos 

finos e ser isento de sódio e pimenta. Embaladas em sacos 

plásticos atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de 

papelão reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 

resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 

conter lote, data de fabricação e validade e número de 

registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROESTE 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
20.324 PILAR 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

13 

Lagarto em tiras levemente temperado (IQF)  

Carne bovina (lagarto) em tiras congeladas individualmente 

(IQF) e levemente temperadas. O tempero deve conter 

somente ingredientes naturais em pó ou em flocos finos e 

ser isento de sódio e pimenta. Embaladas em sacos plásticos 

atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de papelão 

reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 

resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 

conter lote, data de fabricação e validade e número de 

registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dom glutão  COTA 
PRINCIPAL 

62.898 HOTI VILA  

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos, informo que observamos as seguintes 

informações: empresa apresentou dois registros de 
rótulo um para item resfriado e outro para produto 

congelado, vale destacar que nosso objeto é 
congelado, saliento que o registro de rótulo deve ser 

de item levemente temperado; 
Os produtos devem ser IQF e estão a vácuo, a 

informação da rotulagem não está de acordo com a 
legislação vigente, faltando informações obrigatórias. 

RDC 259/02 e 360/03 
 

Situação: DESCLASSIFICADA 

14 

Lagarto em tiras levemente temperado (IQF)  

Carne bovina (lagarto) em tiras congeladas individualmente 

(IQF) e levemente temperadas. O tempero deve conter 

RXM 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

20.966 VEREDAS 

A EMRPESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS, ENTRETANTO, LAUDO 
APRESENTADO DA EMPRESA BIOMA AMBIENTAL, 

NÃO TEM O DESCRITIVO DO ITEM ANALISADO, ALÉM 



somente ingredientes naturais em pó ou em flocos finos e 

ser isento de sódio e pimenta. Embaladas em sacos plásticos 

atóxicos de 1 a 2 kg, reembalados em caixa de papelão 

reforçada, resistente ao impacto. Devendo seguir as 

resoluções vigentes com relação à rotulagem de alimentos e 

conter lote, data de fabricação e validade e número de 

registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 

DO LABORATÓRIO NÃO SER CREDENCIADO COM 
ANVISA OU MAPA. 

 
Situação: DESCLASSIFICADA 

15 

Polpa de açaí médio congelada 

Polpa de açaí médio congelada, 100% natural, sem açúcar 

e/ou aromatizantes. Embalagem contendo nome do 

fabricante, marca, peso, rendimento, lote e validade, 

respeitando as legislações vigentes para rotulagem de 

alimentos. Embalagem sacos plásticos atóxicos contendo 

100 gramas. O registro no órgão competente deverá estar 

impresso na  rotulagem do produto.  O produto deverá ser 

entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 

fabricação. 

 

De marchi 

COTA 
PRINCIPAL 

60.000 CACO 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

16 

Polpa de açaí médio congelada 

Polpa de açaí médio congelada, 100% natural, sem açúcar 

e/ou aromatizantes. Embalagem contendo nome do 

fabricante, marca, peso, rendimento, lote e validade, 

respeitando as legislações vigentes para rotulagem de 

alimentos. Embalagem sacos plásticos atóxicos contendo 

100 gramas. O registro no órgão competente deverá estar 

impresso na  rotulagem do produto.  O produto deverá ser 

entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 

fabricação. 

 

ARCO IRIS 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
20.000 EDER 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 



17 

 

Requeijão Cremoso  

Contendo como ingredientes: leite pasteurizado, creme de 

leite, coalho, sal, entre outros ingredientes permitidos na 

legislação vigente que não descaracterizem o produto. Sem 

amido e sem gordura trans. Embalagem: Bisnaga contendo 

1,8 kg. O registro no órgão competente deverá estar 

impresso na  rotulagem do produto.  Validade mínima de 3 

meses a partir da data da entrega. 

 

DE PARMA 

COTA 
PRINCIPAL 

37.926 LGM 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

18 

 

Requeijão Cremoso  

Contendo como ingredientes: leite pasteurizado, creme de 

leite, coalho, sal, entre outros ingredientes permitidos na 

legislação vigente que não descaracterizem o produto. Sem 

amido e sem gordura trans. Embalagem: Bisnaga contendo 

1,8 kg. O registro no órgão competente deverá estar 

impresso na  rotulagem do produto.  Validade mínima de 3 

meses a partir da data da entrega. 

 

DE PARMA  

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
12.642 LGM 

A EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS TÉCNICOS CONFORME PREVISTO EM 

EDITAL. 
Situação: CLASSIFICADO 

19 

Ricota fresca sem sal  

Ricota fresca sem sal, embalada a vácuo. Contendo como 

ingredientes soro de leite, leite e acidulante. Embalagem 

contendo nome do fabricante, marca, peso, rendimento, lote 

e validade, respeitando as legislações vigentes para 

rotulagem de alimentos. Embalagem plástica atóxica 

contendo 500 gramas. O registro no órgão competente 

deverá estar impresso na rotulagem do produto. Validade 

mínima de 20 dias a partir da data da entrega. 

 

 

COTA 
PRINCIPAL 

15.210 FRACASSADO FRACASSADO 



20 

Ricota fresca sem sal  

Ricota fresca sem sal, embalada a vácuo. Contendo como 

ingredientes soro de leite, leite e acidulante. Embalagem 

contendo nome do fabricante, marca, peso, rendimento, lote 

e validade, respeitando as legislações vigentes para 

rotulagem de alimentos. Embalagem plástica atóxica 

contendo 500 gramas. O registro no órgão competente 

deverá estar impresso na  rotulagem do produto. Validade 

mínima de 20 dias a partir da data da entrega. 

 

 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
5.070 FRACASSADO FRACASSADO 

 

 


