RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019

Em 11 de março de 2019.

Das amostras referentes aos grupos 2 de Carnes/Aves/Peixes, no período
de 08 a 11/03/2019, 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 – 3ª COLOCADA DO GRUPO 2:
Apresentou todas as amostras, sendo que para os itens 176, 177, 182, 183,
185, 188, 189, 190 e 191 foram solicitadas as trocas das marcas, as quais
atenderam as necessidades deste CFMV e estavam de acordo com
exigências editalícias. Todas amostras foram devidamente analisadas e
aprovadas.
Do exposto, informamos que para continuidade do referido Pregão a
empresa ARCANJOS está aprovada para o grupo 2.

Atenciosamente,

Almi Ferreira de Souza
Chefe da Divisão de Infraestrutura e Manutenção
Matr. CFMV nº 0609

Cleuza Malta Camilo
Cozinheira do CFMV
Matr. CFMV nº 0526

