
 

 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 

 

 

Em 19 de fevereiro de 2019. 

  

Das amostras entregues referentes aos grupos 1,2,3 e 5 de Mercearia, Carnes/Aves/Peixes 

e Frios/Embutidos, no período de 11/02/2019 a 13/02/2019, todas foram rigorosamente 

analisadas por profissionais qualificados da equipe de cozinheiros do CFMV, com base nos 

itens 4 e 5 do Termo de Referência – Anexo I do Edital Pregão Eletrônico nº 03/2019.  

 

Dentre os requisitos de condições higiênicos sanitários que foram analisados, os principais 

foram:    

 Data de validade dentro do prazo e de acordo com a utilização e o tempo de estocagem 

médio do produto; 

  Os rótulos com o nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, 

selo de inspeção, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço do fabricante e 

distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso);  

 Aparência, odor e consistência característicos dos produtos. A avaliação sensorial foi 

realizada de acordo com cada tipo de alimento;  

 As condições das embalagens e as particularidades de cada tipo de alimento, inclusive 

carimbos de registros. 

 

Além das condições descritas acima foram analisadas se os produtos possuíam as 

especificações e marcas licitadas, inclusive quanto aos ingredientes (composição) de cada 

produto. Esta análise tem como finalidade atender as normas de Fiscalização Sanitária 

vigentes e proporcionar um alimento seguro aos funcionários do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária, além da gramatura de cada produto, tendo em vista a forma que é 

utilizada no preparo dos alimentos de acordo com a necessidade. Com resultante no seguinte:  

 

 ARCANJOS COMERCIAL – 1ª COLOCADA DO GRUPO 1: Apresentou todas as 

amostras de acordo com exigências editalícias, sendo todas devidamente analisadas e 

aprovadas. 

 UEDAMA – 1ª COLOCADA DOS GRUPOS 2, 3 E 5, sendo que após análise, o 

relatório conclusivo foi: 

 

a) Grupo 2:  

CARNES, AVES E PEIXES - GRUPO 2 

Item Produto Amostra RELATÓRIO CONCLUSIVO 

166 
Bacon Defumado, manta contendo 3 kg, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

SIM 
Pedido de substituição de marca não 
aceito 



 

 

167 

Camarão pequeno descascado, cozido e congelado, de 
primeira, embalagem com 400 g. Apresentando 
coloração e odores adequados para manipulação e 
consumo. Armazenados e conservados em condições 
adequadas.  

SIM Entregue e aprovado 

168 

Carne Bovina, carne de sol de coxão mole, de primeira 
qualidade, em pedaço, embalagem individual de 01 kg 
em filme PVC transparente ou saco plástico 
transparente, com identificação do produto e prazo de 
validade.  

SIM 

Entregue, porém reprovado. 
Embalagem fora da especificação. 
Não apresentou embalagem 
individual de 01 kg. 

169 

Carne Bovina, contra filé, de primeira qualidade, sem 
osso, limpa, embalagem em filme PVC transparente ou 
saco plástico transparente, com identificação do produto 
e prazo de validade. 

SIM Entregue e aprovado 

170 

Carne Bovina, coxão mole, de primeira qualidade, sem 
osso, limpa, embalagem em filme PVC transparente ou 
saco plástico transparente, com identificação do produto 
e prazo de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

171 

Carne Bovina, cupim, de primeira qualidade, peça 
inteira, embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

SIM 
Pedido de substituição de marca não 
aceito 

172 
Carne Bovina, lagarto, peça inteira, limpa, de primeira 
qualidade, embalagem em saco plástico transparente, 
com identificação do produto e prazo de validade.  

SIM 
Pedido de substituição de marca não 
aceito 

173 

Carne Bovina, patinho, de primeira qualidade, peça 
inteira, embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

SIM 

Pedido de substituição de marca não 
aceito. Produto descongelado (14ºC), 
ou seja, fora da temperatura 
adequada. 

174 

Carne Bovina, patinho, moída, de primeira qualidade, 
embalagem individual de 01 kg em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

175 

Carne Bovina, rabada, de primeira qualidade, cortada em 
pedaços, embalagens individuais em filme pvc 
transparente ou saco plástico transparente, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

SIM 
Entregue e reprovado. Embalagem 
manipulada. 

176 

Carne Bovina, costela, de primeira qualidade, 
apresentação em tiras, fresca, embalagens individuais 
em saco plástico transparente, atóxico, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

SIM 

Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Costela folhada, 
embalagem em caixa de papelão, não 
individuais.  

177 

Carne Suína, costela, defumada, de primeira qualidade, 
apresentação em tiras, embalada em saco plástico 
transparente, atóxico, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

SIM 
Pedido de substituição de marca não 
aceito 

178 
Carne Suína, lombo, peça inteira, de primeira qualidade, 
embalagem em saco plástico transparente, com 
identificação do produto e prazo de validade. 

SIM 
Pedido de substituição de marca não 
aceito 



 

 

179 

Carne Suína, pernil, de primeira qualidade, desossada, 
embalagem em filme PVC transparente, ou saco plástico 
transparente, atóxico, com identificação do produto e 
prazo de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

180 

Coxa e Sobrecoxa de Frango, congeladas, acondicionada 
em saco plástico transparente, atóxico. Embalagem 
contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo 
de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

181 

Coxinha da Asa de Frango, de primeira qualidade, 
congelado, embalagem em filme PVC transparente, ou 
saco plástico transparente, atóxico. Embalagem 
contendo 01 kg, com identificação do produto e prazo 
de validade. Com identificação do produto e prazo de 
validade.  

SIM 

Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Costela folhada, 
embalagem em caixa de papelão, não 
individuais.  

182 

Fígado bovino resfriado, bandeja 500g. Apresentando 
coloração e odores adequados para manipulação e 
consumo. Armazenados e conservados em condições 
adequadas, com identificação e prazo de validade. 

SIM 
Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Embalagem com 
pesagem diferente. 

183 
Filé de tilápia congelado, embalagem de 1 kg. Sem 
espinha e sem couro. Com identificação do produto e 
prazo de validade. 

SIM 
Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Embalagem com 
pesagem diferente. 

184 

Filé de Peito de Frango, sem osso e sem pele de primeira 
qualidade, congelado, embalagem em filme PVC 
transparente ou saco plástico transparente, atóxico. 
Embalagem individual de 01 kg, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

185 

Filé de salmão. Apresentando coloração e odores 
adequados para manipulação e consumo. Sem couro e 
sem espinha (limpo). Embalagem transparente, atóxica, 
com identificação do produto e prazo de validade. 

SIM 
Entregue e reprovado. Produto em 
temperatura inadequada (12ºC) 

186 
Lasca de bacalhau do porto, sem couro e sem espinha, 
dessalgado, pacote de 1 kg. Identificação do produto e 
prazo de validade. 

SIM 
Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Corte em lombo e 
não lascas. 

187 

Lingüiça toscana: Carne suína, papada suína, água, sal, 
proteína animal, açúcar, especiarias, realçador de sabor: 
glutamato monossódico (INS 621), antioxidante: ácido 
ascórbico (INS300), estabilizante: tripolifosfato de sódio 
(INS 451i), corantes naturais, conservantes: nitrato de 
sódio (INS 250) e nitrato de sódio (INS 251). Sem 
proteína de soja. Não contém glúten. Embalagem 
contendo 5kg, com identificação do produto e prazo de 
validade. 

SIM 
Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Embalagem com 
pesagem diferente. 

188 
Linguiça Calabresa, defumada, embalada a vácuo, 
embalagem contendo 500g, com identificação do 
produto e prazo de validade.  

SIM 
Entregue e reprovado. Produto fora 
da especificação. Embalagem com 
pesagem diferente. 

189 
Peixe em Posta Surubin congelado, sem cabeça e sem 
rabo, tamanho G. Embalagem com identificação do 
produto e prazo de validade. 

SIM 
Entregue e reprovado. Embalagem 
manipulada. 



 

 

190 
Pé Suíno, salgado, de primeira qualidade, embalagem 
em saco plástico transparentes, atóxico, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

191 
Rabo Suíno, salgado, de primeira qualidade, embalagem 
em saco plástico transparente, atóxico, com 
identificação do produto e prazo de validade.  

SIM Entregue e aprovado 

192 

Salsicha de Frango, tipo hot dog, com teores reduzidos 
de gorduras, calorias e sódio, acondicionada em 
embalagem plástica, embalada a vácuo, com 500g, com 
identificação do produto e prazo de validade. 
Ingredientes: Carne de frango, carne de aves 
mecanicamente separada, proteína vegetal, glicose, sal, 
amido (máx. 2%), conservadores: nitrato e nitrito de 
sódio, estabilizante: tripolifosfato de sódio, antioxidante: 
eritorbato de sódio, aromatizante: aroma natural. 

SIM Entregue e aprovado 

 

b) Grupo 3: Não apresentou nenhuma amostra para esse grupo; 

c) Grupo 5: Amostras entregues e aprovadas, para o item 290, houve pedido 

para substituição de marca, sendo aprovado e aceito. 

 

Considerando os apontamentos das alíneas “a, b e c”, informamos que para 

continuidade do referido Pregão, a empresa ARCANJOS está aprovada para o grupo 1 

e a empresa UEDAMA está aprovada somente para o grupo 5. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Cleuza Malta Camilo 

Cozinheira do CFMV 

Matr. CFMV nº 0526 

 

 

 

Almi Ferreira de Souza 

Chefe da Divisão de Infraestrutura e Manutenção 

Matr. CFMV nº 0609 

 

  
 


