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Características do Produto - Propriedades Organolépticas

O produto é preparado a partir de aves sadias, abatidas sob prévia inspeção 
sanitária. Deverá se apresentar sob a forma de “Ingrediente de Ração 
Animal”, de tamanho uniforme (peso padrão), congelado individualmente em 
bloco nu- sem plástico, íntegro, sem estarem despedaçados ou quebrados. O 
Produto Não poderá conter: Penas aderidas; Presença de Traqueia que 
exceda a proporção natural; Excesso de gelo; Adição de Água e qualquer 
parte animal que não seja cabeça de frango. 
Atributos (Aspecto, cor, odor, textura): Próprias da Carne de Frango.

Ingredientes	Congelados	para	Ração	Animal	(Cabeça)

Nomenclatura Oficial do Ministério da Agricultura

Especificação Técnica do Produto

Ingrediente	de	Ração	Animal

QR CODE - Baixe a Ficha Completa

Fabricante

Rua Mauro Simões, 440 - Vila Penha do Rio do Peixe

CEP 13971-088 - Itapira-SP - Fone: (19) 3913-9600

CNPJ: 20.844.980/0001-16 - I. E.: 374.068.543.113

Controles Implantados

Os Programas de Autocontrole estão 
devidamente implantados na Unidade 
desde os controles sanitários na 
cadeia de suprimentos, processos 
produtivos e logística. As atividades 
são executadas por profissionais 
capacitados afim de garantir  o 
cumprimento das especificações dos 
produtos bem como sua inocuidade.

Características  Microbiológicas

Data de Fabricação e Validade (Mercado Interno)

Folha de Rosto: Consta no campo impresso para datação por 
termo fusão.

Congelados: 12 meses à partir da data de produção.

Exemplo:
*Dia/Mês/Ano

*Nº Lote

Análises microbiológicas das amostras dos produtos alimentícios obedecem 
ao disposto na Instrução nº60 e na RDC nº331, de 23 de dezembro de 2019. 
Onde constam no Anexo I, item 5 (Carne de Aves) os seguintes 
Microrganismos/Toxinas/ Metabólitos:

Salmonella Enteritidis/ Ausência em 25g;
Salmonella Typhimurium/ Ausência em 25g;  
Escherichia coli/g - 5 x 10² UFC/g; 

5Aeróbios mesófilos/g, exceto miúdos; – 10   UFC/g; 
5Aeróbios mesófilos/g, somente para miúdos - 5 x 10  UFC/g;
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Características das Embalagens

O produto obtido é processado, embalado, armazenado, transportado e 
conservado em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem 
substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde 
do consumidor.
Embalagem Primária: Saco de polietileno atóxico de baixa densidade;
Embalagem Terciária: Bobina lisa termo-encolhível de polietileno de baixa 
densidade.

Categoria

Produto em Natureza (in natura)

Temperatura

Manter congelado a -12° ou mais frio.

Data da Elaboração
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Data da Revisão
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Folha de Rosto



Rotulagem

O produto é rotulado de acordo com as exigências do Órgão Regulamentador e contém: Identificação do 
produto e marca; Nome e endereço do fabricante; Data de fabricação; Data de validade; Componentes 
do produto; Peso líquido; Número de registro do produto no órgão competente; Número do lote; Carimbo 
do SIF/DIPOA.
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Padrão de Bloco nú
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