
Análise das Amostra e documentos pregão 10/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 17.383/2021 

 

 

ITEM PRODUTO 
MARCA/ 

FABRICANTE PARTIC. QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES  

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAITA 

COTA 
PRINCIPAL 

63.222 FENIX 

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos conforme solicitado em edital. 

 
Situação: CLASSIFICADA 

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 
registro no SIF/ SISP / SIM / SISB. 

 
 
 
 
 

BAITA 

COTA 
PRINCIPAL 

63.033 FENIX  

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos conforme solicitado em edital. 

 
Situação: CLASSIFICADA 

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. 
 

 
 
 
 

CENTROESTE 

COTA 
PRINCIPAL 

33.222 BELAMESA 

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos conforme solicitado em edital. 

 
Situação: CLASSIFICADA 



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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CENTROESTE  COTA 
PRINCIPAL 

62.898 BELAMESA  

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos conforme solicitado em edital. 

 
Situação: CLASSIFICADA 

14 

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. 

 

MEZATO 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
20.966 ETUS 

Empresa apresentou amostras e documentos 
técnicos conforme solicitado em edital. 

 
Situação: CLASSIFICADA 

 

 


