
ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PLANILHA PROPOSTA – PREGÃO 24/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 20.735/2021 

 

 

ITEM PRODUTO 

 

MARCA/ 

FABRICANTE 

 

CÓDIGOS 

BEC 
PARTIC. UNIDADE QUANT. EMPRESA  OBSERVAÇÕES  

01 

Frango Assado Sassami 

já cortado em Pedaços 

grelhado e congelado 

contendo: cortes de 

filezinho/ sassami, água, 

sal, e outros temperos que 

não descaracterizem o 

produto. O sassami será 

cortado em quatro partes 

pelo fabricante e fornecido 

já assado e congelado. 

Embalados em sacos 

plásticos atóxicos de 2 - 

2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAITA 5252857 
COTA 

PRINCIPAL 
kg 68.175 FENIX 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



02 

Frango Assado Sassami 

já cortado em Pedaços 

grelhado e congelado 

contendo: cortes de 

filezinho/ sassami, água, 

sal, e outros temperos que 

não descaracterizem o 

produto. O sassami será 

cortado em quatro partes 

pelo fabricante e fornecido 

já assado e congelado. 

Embalados em sacos 

plásticos atóxicos de 2 - 

2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAITA 

5252857 

Ref. ao 

item 1 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 22.725 PILAR 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

03 

Sobrecoxa de Frango 

com Osso com Pele 

Assada e Congelada, 

contendo: sobrecoxa com 

osso e pele, água, sal, 

outros temperos que não 

descaracterizem o produto, 

com peso aproximado de 

150 gramas. Embalados 

em sacos plásticos 

atóxicos de 2 - 2,5 kg, 

reembalados em caixa de 

papelão reforçada, 

resistente ao impacto.  

Devendo seguir as 

resoluções vigentes com 

relação à rotulagem de 

BAITA 

5252946 
COTA 

PRINCIPAL 
kg 47.160 FENIX 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



alimentos e conter lote, 

data de fabricação e 

validade e SIF/SISP/ SIM/ 

SISB 

04 

Sobrecoxa de Frango 

com Osso com Pele 

Assada e Congelada, 

contendo: sobrecoxa com 

osso e pele, água, sal, 

outros temperos que não 

descaracterizem o produto, 

com peso aproximado de 

150 gramas. Embalados 

em sacos plásticos 

atóxicos de 2 - 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB 

 

 

 

BAITA 

5252946 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 15.720 PILAR 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

05 

Coxa e Sobrecoxa de 

Frango em Cubos sem 

Osso e sem Pele Assada 

e Congelada, contendo: 

cortes de coxa e sobrecoxa 

sem pele e sem osso, 

água, sal, outros temperos 

que não descaracterizem o 

produto, sendo os cubos 

de aproximadamente 2,5 

cm a 5 cm. Embalados em 

sacos plásticos atóxicos de 

2 - 2,5 kg, reembalados 

em caixa de papelão 

reforçada, resistente ao 

BAITA 

5253535 
COTA 

PRINCIPAL 
kg 60.630 FENIX 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



impacto. Devendo seguir 

as resoluções vigentes 

com relação à rotulagem 

de alimentos e conter lote, 

data de fabricação e 

validade e SIF/SISP/ SIM/ 

SISB.  

06 

Coxa e Sobrecoxa de 

Frango em Cubos sem 

Osso e sem Pele Assada 

e Congelada, contendo: 

cortes de coxa e sobrecoxa 

sem pele e sem osso, 

água, sal, outros temperos 

que não descaracterizem o 

produto, sendo os cubos 

de aproximadamente 2,5 

cm a 5 cm. Embalados em 

sacos plásticos atóxicos de 

2 - 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAITA 

5253535 

Ref. ao 

item 5 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 20.210 PILAR 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

07 

Peito de frango cozido, 

desfiado e congelado 

Obtido a partir de cortes de 

peito de frango, água, sal e 

outros ingredientes 

permitidos em legislação 

que não descaracterizem o 

produto. Embalados em 

sacos plásticos atóxicos de 

2 - 2,5 kg, reembalados em 

caixa de papelão reforçada, 

BAITA 

5253756 
COTA 

PRINCIPAL 
kg 46.785 FENIX 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



resistente ao impacto. 

Devendo seguir as 

resoluções vigentes com 

relação à rotulagem de 

alimentos e conter lote, 

data de fabricação e 

validade e SIF/SISP/ SIM/ 

SISB. 

08 

Peito de frango cozido, 

desfiado e congelado 

Obtido a partir de cortes de 

peito de frango, água, sal e 

outros ingredientes 

permitidos em legislação 

que não descaracterizem o 

produto. Embalados em 

sacos plásticos atóxicos de 

2 - 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB. 

BAITA 

5253756 

Ref. ao 

item 7 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 15.595 PILAR 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

09 

Bife a role de frango, 

recheado com vagem e 

cenoura (IQF) 

Carne de frango, 

porcionado em filés 

adicionados de cenoura e 

vagem, já enrolados e 

congelados 

individualmente (IQF), 

sendo o fechamento dos 

roles sem utilização de 

palitos ou materiais 

 

 

 

 

 

TOP CARNES 
5256380 

COTA 

PRINCIPAL 
kg 52.500 FRIDEL 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



impróprios para o 

consumo, com gramatura 

entre 100 a 140 gramas. 

Validade mínima de 120 

dias. 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB. 

10 

Bife a role de frango, 

recheado com vagem e 

cenoura (IQF) 

Carne de frango, 

porcionado em filés 

adicionados de cenoura e 

vagem, já enrolados e 

congelados 

individualmente (IQF), 

sendo o fechamento dos 

roles sem utilização de 

palitos ou materiais 

impróprios para o 

consumo, com gramatura 

entre 100 a 140 gramas. 

Validade mínima de 120 

dias. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP CARNES 
5256380 

Ref. ao 

item 9 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 17.500 PILAR 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



alimentos e conter lote, 

data de fabricação e 

validade e SIF/SISP/ SIM/ 

SISB. 

11 

Filé de peito de frango 

temperado (IQF) 

Peito de frango desossado 

e limpo cortado em filés de 

50 a 70 gramas, contendo 

os ingredientes naturais em 

pó ou flocos finos, isento de 

sódio e pimenta. 

Congelados rápida e 

individualmente (IQF). 

Embalados em sacos 

plásticos atóxicos de 02 kg 

ou 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB. 

Composição na porção de 

100 gramas: 

Proteína: mínimo 27 

gramas 

Gordura Total: máximo 04 

gramas 

 

CENTROESTE 

5255260 
COTA 

PRINCIPAL 
kg 61.440 BELAMESA 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



12 

Filé de peito de frango 

temperado (IQF) 

Peito de frango desossado 

e limpo cortado em filés de 

50 a 70 gramas, contendo 

os ingredientes naturais em 

pó ou flocos finos, isento de 

sódio e pimenta. 

Congelados rápida e 

individualmente (IQF). 

Embalados em sacos 

plásticos atóxicos de 02 kg 

ou 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB.  

Composição na porção de 

100 gramas: 

Proteína: mínimo 27 

gramas 

Gordura Total: máximo 04 

gramas 

 

MEZATTO 

5255260 

Ref. ao 

item 11 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 20.480 ETUS 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

13 

Carne de Frango moída 

temperada congelada 

(IQF) 

Filé de peito e filé de 

sobrecoxa moído, contendo 

os ingredientes naturais em 

CENTROESTE 

4690702 
COTA 

PRINCIPAL 
kg 60.000 BELAMESA 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 



pó ou flocos finos, isento de 

sódio e pimenta, congelado 

rápida e individualmente 

(IQF). Embalados em sacos 

plásticos atóxicos de 2 kg 

ou 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB.  

 

Composição para 100 

gramas: 

Proteínas: mínimo 15 

gramas 

Gorduras totais: máximo 5 

gramas 

Carboidratos: máximo 1 

gramas 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

14 

Carne de Frango moída 

temperada congelada 

(IQF) 

Filé de peito e filé de 

sobrecoxa moído, contendo 

os ingredientes naturais em 

pó ou flocos finos, isento de 

sódio e pimenta, congelado 

rápida e individualmente 

(IQF). Embalados em sacos 

plásticos atóxicos de 2 kg 

CENTROESTE 

4690702 

Ref. ao 

item 13 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

kg 20.000 PILAR 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

CONFORME 

PREVISTO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



ou 2,5 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 SIF/SISP/ SIM/ 

SISB.  

 

Composição para 100 

gramas: 

Proteínas: mínimo 15 

gramas 

Gorduras totais: máximo 5 

gramas 

Carboidratos: máximo 1 

gramas 

 

 

 


