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ITEM PRODUTO COMPOSIÇÃO DO PRODUTO EMBALAGEM 
CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. EMPRESA MARCA SITUAÇÃO 

01 

Bife a rolê com 
vagem e 
cenoura 
congelado 

 

Obtida a partir de recortes de carne bovina 
de primeira recheados com vagem e 
cenoura, já enrolados e congelados, sendo o 
fechamento dos rolês sem utilização de 
palitos ou materiais impróprios para o 
consumo, pesando entre 100 – 120 gramas. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso,  número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos. Validade mínima de 
10  meses na data da entrega.  

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo 1 a 
2 kg  

 

5070430 
COTA 

PRINCIPAL 
FRIDEL TOP CARNES  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

02 

Bife a rolê com 
vagem e 
cenoura 
congelado 

 

Obtida a partir de recortes de carne bovina 
de primeira recheados com vagem e 
cenoura, já enrolados e congelados, sendo o 
fechamento dos rolês sem utilização de 
palitos ou materiais impróprios para o 
consumo, pesando entre 100 – 120 gramas. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos. Validade mínima de 
10 meses na data da entrega.  

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo 1 a 
2 kg  

 

5070430 
Ref. ao 
item 1 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
PILAR TOP CARNES  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

03 

Carne Moída 
Patinho Bovino 
Congelada com 
Batata e 
Cenoura (IQF)    

 

Obtida a partir de cortes de patinho moído, 
congelados pelo processamento IQF, com 
cubos de cenoura e batata. Embalagem 
contendo nome do fabricante, marca, peso, 
número de registro do produto no órgão 
competente, lote e validade, respeitando as 
legislações vigentes para rotulagem de 
alimentos. Validade mínima de 10 meses na 
data da entrega.  Composição físico química 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5068983 
COTA 

PRINCIPAL 
FRIDEL TOP CARNES  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 
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em 100 gramas: Carboidrato: 1 - 2%, 
Proteínas: 26 - 28%, Gorduras: 9-10%. 

04 

Carne Moída 
Patinho Bovino 
Congelada com 
Batata e 
Cenoura (IQF)    

 

Obtida a partir de cortes de patinho moído, 
congelados pelo processamento IQF, com 
cubos de cenoura e batata. Embalagem 
contendo nome do fabricante, marca, peso, 
número de registro do produto no órgão 
competente, lote e validade, respeitando as 
legislações vigentes para rotulagem de 
alimentos. Validade mínima de 10 meses na 
data da entrega.  Composição físico química 
em 100 gramas: Carboidrato: 1 - 2%, 
Proteínas: 26 - 28%, Gorduras: 9-10%. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5068983 
Ref. ao 
item 03 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
PILAR TOP CARNES  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

05 

Coxão Mole 
em tiras 

temperado 
(IQF) 

Obtido a partir de cortes de traseiro bovino 
de coxão mole em tiras, de animais sadios, 
abatidos sob inspeção de veterinários, 
contendo temperos naturais em pó ou em 
flocos finos, isento de sódio e pimenta. 
Congelados pelo processamento IQF. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos.  Validade mínima de 
10 meses na data da entrega. Composição de 
100 gramas: 
Carboidratos: até 4 gramas 
Proteínas: 30-41 gramas 
Gordura total: 10-12 gramas 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5039363 
COTA 

PRINCIPAL 
BB 

DISTRIBUIDORA 
Mezatto 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

06 

Coxão Mole 
em tiras 

temperado 
(IQF) 

Obtido a partir de cortes de traseiro bovino 
de coxão mole em tiras, de animais sadios, 
abatidos sob inspeção de veterinários, 
contendo temperos naturais em pó ou em 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 

5039363 
Ref. ao 
item 05 

Cota 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
ETUS Mezatto 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 
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flocos finos, isento de sódio e pimenta. 
Congelados pelo processamento IQF. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos.  Validade mínima de 
10 meses na data da entrega. Composição de 
100 gramas: 
Carboidratos: até 4 gramas 
Proteínas: 30-41 gramas 
Gordura total: 10-12 gramas 

1 a 3 kg  Principal Situação: Classificado 

07 

Coxão Mole 
em Iscas (tipo 
Strogonofe) 

Obtido a partir de cortes de traseiro bovino,  
coxão mole em iscas, de animais sadios, 
abatidos sob inspeção de veterinários. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos. Validade mínima de 
10  meses na data da entrega. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5039371 
COTA 

PRINCIPAL 
REVOGADO   

08 

Coxão Mole 
em Iscas (tipo 
Strogonofe) 

Obtido a partir de cortes de traseiro bovino,  
coxão mole em iscas, de animais sadios, 
abatidos sob inspeção de veterinários. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos. Validade mínima de 
10  meses na data da entrega. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5039371 
Ref. ao 
item 07 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
REVOGADO   

09 

Filé de Peito de 
Frango em 
cubos, sem 
pele e osso, 
temperado 

Obtido a partir de cortes de peito de frango 
sem osso ou pele, animais sadios, abatidos 
sob inspeção de veterinários, congelado, 
contendo temperos naturais em pó ou em 
flocos finos, isento de sódio e pimenta. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5255694 
COTA 

PRINCIPAL 
BELAMESA CENTROESTE 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 



Análise de Amostras e Documentos – Pregão 068/2022 – Processo nº 4.515/2022 

(IQF). Congelados pelo processamento IQF. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos. Validade mínima de 
10  meses na data da entrega. Composição 
de 100 gramas: 
Carboidratos: até 4 gramas 
Proteínas: 28-35 gramas 
Gordura total: 3-4 gramas 

Situação: Classificado 

10 

Filé de Peito de 
Frango em 
cubos, sem 
pele e osso, 
temperado 

(IQF). 

Obtido a partir de cortes de peito de frango 
sem osso ou pele, animais sadios, abatidos 
sob inspeção de veterinários, congelado, 
contendo temperos naturais em pó ou em 
flocos finos, isento de sódio e pimenta. 
Congelados pelo processamento IQF. 
Embalagem contendo nome do fabricante, 
marca, peso, número de registro do produto 
no órgão competente, lote e validade, 
respeitando as legislações vigentes para 
rotulagem de alimentos. Validade mínima de 
10  meses na data da entrega. Composição 
de 100 gramas: 
Carboidratos: até 4 gramas 
Proteínas: 28-35 gramas 
Gordura total: 3-4 gramas 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5255694 
Ref. ao 
item 09 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
PILAR CENTROESTE 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

11 

Filé de Peito de 
Frango em 
iscas (tipo 

Strogonofe), 
sem pele e 

osso, 
congelado 

Obtido a partir de cortes de peito de frango 
sem osso ou pele, de animais sadios, 
abatidos sob inspeção de veterinários, 
congelado. Embalagem contendo nome do 
fabricante, marca, peso, número de registro 
do produto no órgão competente, lote e 
validade, respeitando as legislações vigentes 
para rotulagem de alimentos.Validade 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5255279 
COTA 

PRINCIPAL 
LACUSINE Patriotta  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 
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mínima de 10  meses na data da entrega. 

12 

Filé de Peito de 
Frango em 
iscas (tipo 

Strogonofe), 
sem pele e 

osso, 
congelado 

Obtido a partir de cortes de peito de frango 
sem osso ou pele, de animais sadios, 
abatidos sob inspeção de veterinários, 
congelado. Embalagem contendo nome do 
fabricante, marca, peso, número de registro 
do produto no órgão competente, lote e 
validade, respeitando as legislações vigentes 
para rotulagem de alimentos.Validade 
mínima de 10  meses na data da entrega. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5255279 
Ref. ao 
item 11 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
LACUSINE Patriotta  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

13 

Filé de 
sobrecoxa de 

frango em tiras 
IQF 

Sobrecoxa de frango sem osso in natura, 
cortada em tiras de aproximadamente 2x2x7 
cm, congelada individualmente. Embalagem 
contendo nome do fabricante, marca, peso, 
número de registro do produto no órgão 
competente, lote e validade, respeitando as 
legislações vigentes para rotulagem de 
alimentos. Validade mínima de 10  meses na 
data da entrega. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5346843 
COTA 

PRINCIPAL 
LACUSINE Patriotta  

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos técnicos 
conforme edital. 

Situação: Classificado 

14 

Filé de 
sobrecoxa de 

frango em tiras 
IQF 

Sobrecoxa de frango sem osso in natura, 
cortada em tiras de aproximadamente 2x2x7 
cm, congelada individualmente. Embalagem 
contendo nome do fabricante, marca, peso, 
número de registro do produto no órgão 
competente, lote e validade, respeitando as 
legislações vigentes para rotulagem de 
alimentos. Validade mínima de 10  meses na 
data da entrega. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5346843 
Ref. ao 
item 13 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
REVOGADO -- -- 

15 
Patinho em 
filetes IQF 

Patinho cortado em filetes com dimensões 
aproximadas de 2,5 cm de largura e 5 cm de 
comprimento, pesando aproximadamente 5 
gramas. Congeladas pelo processamento 
IQF.Embalagem contendo nome do 
fabricante, marca, peso, número de registro 
do produto no órgão competente, lote e 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5070627 
COTA 

PRINCIPAL 
REVOGADO -- -- 
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validade, respeitando as legislações vigentes 
para rotulagem de alimentos.Validade 
mínima de 10  meses na data da entrega. 

16 
Patinho em 
filetes IQF 

Patinho cortado em filetes com dimensões 
aproximadas de 2,5 cm de largura e 5 cm de 
comprimento, pesando aproximadamente 5 
gramas. Congeladas pelo processamento 
IQF.Embalagem contendo nome do 
fabricante, marca, peso, número de registro 
do produto no órgão competente, lote e 
validade, respeitando as legislações vigentes 
para rotulagem de alimentos.Validade 
mínima de 10  meses na data da entrega. 

Sacos 
plásticos 
atóxicos 

contendo de 
1 a 3 kg  

5070627 
Ref. ao 
item 15 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA  

ME/EPP 
REVOGADO -- -- 

17 
Iogurte natural 

integral 

Leite integral e/ou Leite Pasteurizado Integral 
e/ou Leite Reconstituído Integral líquido ou 
em pó e Fermento Lácteo. Com validade 
mínima de 20 dias na data de entrega.  Suas 
condições deveram estar de acordo com a 
legislação vigente. Não deve conter aditivos e 
conservantes na sua composição. 

Pote plástico 
com lacre de 

alumínio 
contendo 

170 gramas 

1508865  FRACASSADO -- -- 

18 
Iogurte natural 

integral 

Leite integral e/ou Leite Pasteurizado Integral 
e/ou Leite Reconstituído Integral líquido ou 
em pó e Fermento Lácteo. Com validade 
mínima de 20 dias na data de entrega.  Suas 
condições deveram estar de acordo com a 
legislação vigente. Não deve conter aditivos e 
conservantes na sua composição. 

Pote plástico 
com lacre de 

alumínio 
contendo 

170 gramas 

1508865 
Ref. ao 
item 17 

Cota 
Principal 

 FRACASSADO -- -- 

 
 

 


