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Restaurante Central da Universidade Federal do Espirito Santo
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Nº 00012/2014(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.751.861/0001-37 - COMERCIAL CARDEX LTDA
Unidade de
ItemDescrição
Fornecimento
6 CARNE IN NATURA
QUILOGRAMA

Quantidade
3000

Valor
Unitário
R$ 9,2300

Valor Global
R$ 27.690,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: COMERCIAL CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA, MIÚDOS- FÍGADO: em iscas, congelado, manipulado em
condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária, deverá
conter no máximo 1% de resíduos. Embalagem de 3 a 5 kg. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor: própria, sem manchas
esverdeadas. Embalagem-primária: em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso.
Embalagem-secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos
das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro do órgão competente. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato
da entrega.

16 BACON DEFUMADO

QUILOGRAMA

2040

R$ 12,9600

R$ 26.438,4000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTES DE SUÍNO, TIPO TOUCINHO – (BACON): Defumado, com carne,
resfriado, embalagem com peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado a vácuo,
resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com
a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

24 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

4200

R$ 10,5000

R$ 44.100,0000

Marca: FRISA
Fabricante: FRIGORIFICO RIO DOCE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA DE SUÍNO TIPO PAIO, (DEFUMADA): preparada com carne suína,
triturada ou picada, resfriada. Embalagem com 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, embalada a vácuo.
Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos
das embalagens secundárias deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações:
identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no
órgão competente e carimbo de serviço de inspeção responsável.Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de
fabricação no ato da entrega.

33 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

10800

R$ 11,2400 R$ 121.392,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACÉM BOVINO: moído, congelado, com no máximo 15% de gordura de acordo
com a IN 83/03, sem tendões, nervos e aponevroses e vasos sangüíneos, glândulas, nodos linfáticos e sangue sem
adicionamento de proteína de soja, em embalagem de 3 a 5 kg. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária deverá conter no máximo 1% de resíduo. Aspecto:
cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado
hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente e carimbo do
serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

36 APRESUNTADO

QUILOGRAMA

480

R$ 13,7800

R$ 6.614,4000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APRESUNTADO EM BARRA: refrigerado, carne suína selecionada, embalado em
saco de polietileno fechado à vácuo e rotulado. Peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem primária: deve conter identificação de
produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, condições
de armazenamento, número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o
produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

37 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

13200

R$ 17,8500 R$ 235.620,0000

Marca: CARDEX
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA TIPO CHÃ DE DENTRO: congelado, limpo, cortado em bifes,
iscas ou cubos de acordo com a solicitação. Embalagem de 3 a 5 kg. Bifes: todos seguindo o padrão de 120g de peso,
medido 10 x 12 cm. Cubos: com aproximadamente 30 g. Iscas: deverá respeitar padrão de corte uniforme. Sem excesso de
gordura, sem tendões, nervos, aponevroses e com pH máximo de 6,1. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária, deverá conter no máximo 5% de resíduo, ser isenta
de cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primárias:
em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação do produto, inclusive, a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega.

38 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

2880

R$ 9,2300

R$ 26.582,4000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA, MIÚDOS- FÍGADO: em iscas, congelado, manipulado em
condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária, deverá
conter no máximo 1% de resíduos. Embalagem de 3 a 5 kg. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor: própria, sem manchas
esverdeadas. Embalagem-primária: em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso.
Embalagem-secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos
das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações:
identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido, número de registro do órgão competente. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato
da entrega.

40 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

2880

R$ 6,3800

R$ 18.374,4000

Marca: KIFRANGO
Fabricante: PROTEINORTE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE DE FRANGO, MIÚDO – MOELA: limpa, congelada, aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios. Com perda máxima de degelo de 10% e 1% em resíduos. Produto proveniente de frangos selecionados,
abatidos em estabelecimentos sob inspecionados, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento, com consistência firme e
elástica, com pele íntegra, isento de sangue, lavado, escorrido e congelado. Embalagem-primária: em polietileno atóxico,
fechado hermeticamente, impresso, contendo peso líquido de 1 a 5 kg. Embalagem-secundária: caixa de papelão ondulado,
reforçado com impressão. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primaria e secundária
deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, numero de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega.

41 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

9000

R$ 13,0000 R$ 117.000,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE DE PORCO: carne suína, tipo pernil, traseiro, desossado, inteiro, cubo,
isca ou bife, congelado. Embalagem contendo 3 a 5 kg. Limpo, sem excesso de gordura, sem tendões, nervos, aponevroses,
com pH máximo de 6,1. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde,
abatidos sob inspeção veterinária, deverá conter no máximo 5% de resíduo, isenta de cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro
e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado
hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de
inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

45 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

9600

R$ 9,2300

R$ 88.608,0000

Marca: FRIELA
Fabricante: FRIGORIFICO SAO MIGUEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRÉ SUÍNO: cortado, limpo, congelado, todos no seguinte padrão: 250g de
peso, aproximadamente, embalagem com 1 a 5 Kg. A carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem
manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo
impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente,
nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes
informações: identificação do produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de
20 dias de fabricação no ato da entrega.

47 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

14400

R$ 7,2900 R$ 104.976,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRA-COXA DE FRANGO: Congelada, limpa e sem penugem, in natura, com
aproximadamente 250 g cada contra coxa, manipulada em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos
sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à temperatura de –18ºC (dezoito graus centígrados
negativos) ou inferior. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado hermeticamente em embalagem de polietileno
plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com pesos de 1 a 2 kg. A embalagem secundária deverá ser
em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No
rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número
do lote; peso líquido; condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá
ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

48 BACON DEFUMADO
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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900

R$ 12,9600

R$ 11.664,0000
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Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTES DE SUÍNO, TIPO TOUCINHO – (BACON): Defumado, com carne,
resfriado, embalagem com peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado a vácuo,
resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com
a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

50 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

15600

R$ 9,8000 R$ 152.880,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE COXA E CONTRA COXA DE FRANGO: in natura congelado, limpo e sem
penugem, sem osso, com aproximadamente 130 g cada filé de coxa e contra coxa, manipulada em condições higiênicas,
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à temperatura de –
18ºC (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior. Embalagem primária: o produto deverá estar acondicionado
hermeticamente em embalagem plástica,em polietileno flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com pesos de
1 a 2 kg. Embalagem secundária: deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação e
prazo de validade ou data de vencimento e número do lote; peso líquido; condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro do produto no órgão competente e carimbo do
serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

51 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

12000

R$ 9,7800 R$ 117.360,0000

Marca: RIVELLI
Fabricante: NOGUEIRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, in natura, congelado, limpo, sem penugem, sem
osso, sem pele, sem gordura, sem restos de garganta e de costela. Corte em filé, em bandejas, contendo peso líquido de 1
kg, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Produto proveniente de frangos selecionados. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Embalagem primária e secundária: no rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, número
de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá
ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

57 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

3600

R$ 11,5000

R$ 41.400,0000

Marca: AMIGOS
Fabricante: MOSCHEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGÜIÇA TIPO CALABRESA (CURADA OU DEFUMADA): preparada com carnes
bovina, suína, trituradas ou picadas. Resfriada, com peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico,
fechado a vácuo, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de
inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

58 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

7800

R$ 11,8000

R$ 92.040,0000

Marca: FRISA
Fabricante: FRIGOR. RIO DOCE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, BOVINA: congelada, embalagem com 1 a 5 kg,
sem excesso de gordura. Deverão ser preparadas com carnes em perfeito estado de conservação. Aspecto: cheiro e sabor
próprios. Cor: própria, sem manchas pardecentes ou esverdeadas. Embalagem - primária: em polietileno atóxico, embaladas
hermeticamente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na
embalagem secundária), número de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável.
Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

60 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

18000

R$ 12,8000 R$ 230.400,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALETA BOVINA: limpa, congelada, cortada em bife, iscas ou cubo, de acordo
com a solicitação. Bifes: todos seguindo o padrão de 150g de peso, medido 10 x 12 cm. Cubos: com aproximadamente 30 g.
Sem excesso de gordura, sem tendões, nervos, aponevroses. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária deverá conter no máximo 5% de resíduo, ser isenta de
cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em
polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega.

64 SALSICHA

QUILOGRAMA

2160

R$ 7,7000

R$ 16.632,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SALSICHA: tipo hot dog, com carne bovina e suína, sem excesso de corante.
Congelada. Deverão ser preparados de carnes, em perfeito estado de conservação. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor:
própria, sem manchas pardecentes ou esverdeadas. Embalagem: primária – em polietileno atóxico, fechado à vácuo, com
rótulo impresso. Secundária – caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem de acordo com a legislação
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, peso
líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária), número de registro do
produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20
dias de fabricação no ato da entrega.

65 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

6000

R$ 11,2400

R$ 67.440,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACÉM BOVINO: moído, congelado, com no máximo 15% de gordura de acordo
com a IN 83/03, sem tendões, nervos e aponevroses e vasos sangüíneos, glândulas, nodos linfáticos e sangue sem
adicionamento de proteína de soja, em embalagem de 3 a 5 kg. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária deverá conter no máximo 1% de resíduo. Aspecto:
cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado
hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente e carimbo do
serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

69 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

18000

R$ 17,5000 R$ 315.000,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA TIPO CHÃ DE DENTRO: congelado, limpo, cortado em bifes,
iscas ou cubos de acordo com a solicitação. Embalagem de 3 a 5 kg. Bifes: todos seguindo o padrão de 120g de peso,
medido 10 x 12 cm. Cubos: com aproximadamente 30 g. Iscas: deverá respeitar padrão de corte uniforme. Sem excesso de
gordura, sem tendões, nervos, aponevroses e com pH máximo de 6,1. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária, deverá conter no máximo 5% de resíduo, ser isenta
de cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primárias:
em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação do produto, inclusive, a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega.

77 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

9000

R$ 9,2300

R$ 83.070,0000

Marca: FRIELA
Fabricante: FRIGOR. SAO MIGUEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRÉ SUÍNO: cortado, limpo, congelado, todos no seguinte padrão: 250g de
peso, aproximadamente, embalagem com 1 a 5 Kg. A carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem
manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo
impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente,
nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes
informações: identificação do produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de
20 dias de fabricação no ato da entrega.

80 BACON DEFUMADO

QUILOGRAMA

600

R$ 12,9600

R$ 7.776,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTES DE SUÍNO, TIPO TOUCINHO – (BACON): Defumado, com carne,
resfriado, embalagem com peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado a vácuo,
resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com
a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

92 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

14400

R$ 13,3000 R$ 191.520,0000

Marca: CARDEX
Fabricante: CARDEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALETA BOVINA: limpa, congelada, cortada em bife, iscas ou cubo, de acordo
com a solicitação. Bifes: todos seguindo o padrão de 150g de peso, medido 10 x 12 cm. Cubos: com aproximadamente 30 g.
Sem excesso de gordura, sem tendões, nervos, aponevroses. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária deverá conter no máximo 5% de resíduo, ser isenta de
cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em
polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega.

Total do Fornecedor:
17.302.664/0001-08 - JAGUARA ALIMENTOS LTDA - EPP
Unidade de
ItemDescrição
Fornecimento
1 CARNE IN NATURA
QUILOGRAMA

Quantidade
18000

R$
2.144.577,6000

Valor
Valor Global
Unitário
R$ 11,2400 R$ 202.320,0000

Marca: FRIDEL
Fabricante: FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ACÉM BOVINO: moído, congelado, com no máximo 15% de gordura de acordo
com a IN 83/03, sem tendões, nervos e aponevroses e vasos sangüíneos, glândulas, nodos linfáticos e sangue sem
adicionamento de proteína de soja, em embalagem de 3 a 5 kg. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária deverá conter no máximo 1% de resíduo. Aspecto:
cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado
hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão competente e carimbo do
serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.
Demais condições de acordo com o edital e seus anexos.

3

ALMÔNDEGA

QUILOGRAMA

12000

R$ 9,5600 R$ 114.720,0000

Marca: FRIDEL
Fabricante: FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALMÔNDEGA DE FRANGO: com adição de soja, isenta de gorduras e nervos, 25
g por unidade, congelada, levemente temperada, embalagem contendo 1 a 3 kg. Embalagem – primárias: em polietileno
atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. O produto a ser
entregue não poderá ter validade inferior a três meses. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no
ato da entrega. Demais condições de acordo com o edital e seus anexos.

5

CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

30000

R$ 17,4600 R$ 523.800,0000

Marca: FRIDEL
Fabricante: FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA TIPO CHÃ DE DENTRO: congelado, limpo, cortado em bifes,
iscas ou cubos de acordo com a solicitação. Embalagem de 3 a 5 kg. Bifes: todos seguindo o padrão de 120g de peso,
medido 10 x 12 cm. Cubos: com aproximadamente 30 g. Iscas: deverá respeitar padrão de corte uniforme. Sem excesso de
gordura, sem tendões, nervos, aponevroses e com pH máximo de 6,1. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de
animais em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária, deverá conter no máximo 5% de resíduo, ser isenta
de cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primárias:
em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação do produto, inclusive, a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega. Demais condições de acordo com o edital e seus anexos.

13 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

20400

R$ 9,7100 R$ 198.084,0000

Marca: FRIDEL
Fabricante: FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRÉ SUÍNO: cortado, limpo, congelado, todos no seguinte padrão: 250g de
peso, aproximadamente, embalagem com 1 a 5 Kg. A carne suína deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem
manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado hermeticamente, resistente, com rótulo
impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente,
nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes
informações: identificação do produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de
20 dias de fabricação no ato da entrega. Demais condições de acordo com o edital e seus anexos.

23 CARNE AVE PROCESSADA

QUILOGRAMA

13200

R$ 7,3700

R$ 97.284,0000

Marca: FRIDEL
Fabricante: FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA DE FRANGO EM GOMOS, padronizada em 50g cada gomo, sem
pimenta, recheio magro, congelada, embalagem com 1 a 5 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado
hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. Demais condições de acordo com o edital e seus anexos.

28 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

48000

R$ 14,2000 R$ 681.600,0000

Marca: FRIDEL
Fabricante: FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALETA BOVINA: limpa, congelada, cortada em bife, iscas ou cubo, de acordo
com a solicitação. Bifes: todos seguindo o padrão de 150g de peso, medido 10 x 12 cm. Cubos: com aproximadamente 30 g.
Sem excesso de gordura, sem tendões, nervos, aponevroses. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária deverá conter no máximo 5% de resíduo, ser isenta de
cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em
polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão
ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária
deverão estar impressas de forma clara e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a
marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, número de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega. Demais condições de acordo com o edital e seus anexos.

Total do Fornecedor:

R$
1.817.808,0000

39.818.737/0001-51 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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ItemDescrição
2

ALMÔNDEGA

Unidade de
Fornecimento
QUILOGRAMA

Quantidade
9600

Valor
Unitário
R$ 9,3600

Valor Global
R$ 89.856,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ALMÔNDEGA BOVINA: com adição de soja, isenta de gorduras e nervos, 25 g
por unidade, congelada, levemente temperada, embalagem contendo 1 a 3 kg. Embalagem – primárias: em polietileno
atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados
deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto;
Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

9

CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

24000

R$ 10,8500 R$ 260.400,0000

Marca: SAUDALI
Fabricante: Frigorifico Ind Vale O. Ipiranga S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE DE PORCO: carne suína, tipo pernil, traseiro, desossado, inteiro, cubo,
isca ou bife, congelado. Embalagem contendo 3 a 5 kg. Limpo, sem excesso de gordura, sem tendões, nervos, aponevroses,
com pH máximo de 6,1. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde,
abatidos sob inspeção veterinária, deverá conter no máximo 5% de resíduo, isenta de cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro
e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado
hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de
inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF: 1629.
Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas
decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

14 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

12000

R$ 18,3400 R$ 220.080,0000

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO IND. E COM. LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHARQUE BOVINO: traseiro, tipo coxão mole, com cortes em cubos de
aproximadamente 30 g, com ausência de nitrito (sais de cura), com umidade máxima de 45 %, embalagem de 1 a 5 kg.
Deverão ser preparados de carnes em perfeito estado de conservação. Com até 3% de gordura, e perda máxima de 5% em
resíduo. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria, sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno
atóxico, fechado à vácuo, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressas de
forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento
máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção
responsável.O produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a seis meses. Validade: o produto não poderá ter mais
de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF: 243. SIF: Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados
e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

20 PEIXE IN NATURA

QUILOGRAMA

36000

R$ 12,4500 R$ 448.200,0000

Marca: BOM PEIXE
Fabricante: Bom Peixe Ind e Comercio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE PEIXE: tipo merluza, em filé, in natura, congelado, embalado a vácuo,
sem espinha, sem pele, sem escamas, com degelo máximo de 20%. Aspectos: cheiro e sabor próprios, sem manchas
pardecentes ou esverdeadas. Em embalagem de 1 a 5 quilos. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, resistente e
com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indispensável
as seguintes informações: identificação de produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de
20 dias de fabricação no ato da entrega.SIF: 3857. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e
inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

21 HAMBURGUER

QUILOGRAMA

12000

R$ 8,9500 R$ 107.400,0000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HAMBÚRGUER BOVINO: com maior porcentagem de carne, obrigatoriamente
misturado com soja, padronizado em 56 g cada unidade, congelado, rotulado conforme legislação sanitária vigente.
Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de
papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias
deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto,
inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas
e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

26 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

12000

R$ 9,1600 R$ 109.920,0000

Marca: FRISA
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, BOVINA: congelada, embalagem com 1 a 5 kg,
sem excesso de gordura. Deverão ser preparadas com carnes em perfeito estado de conservação. Aspecto: cheiro e sabor
próprios. Cor: própria, sem manchas pardecentes ou esverdeadas. Embalagem - primária: em polietileno atóxico, embaladas
hermeticamente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na
embalagem secundária), número de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável.
Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos
preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do
objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.

29 PEIXE IN NATURA

QUILOGRAMA

18000

R$ 14,5800 R$ 262.440,0000

Marca: BOM PEIXE
Fabricante: Bom Peixe Ind e Comercio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEIXE CAÇÃO: em posta, in natura, congelado, embalado a vácuo, com degelo
máximo de 20%. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor: própria e sem manchas esverdeadas. Em embalagem de 1 a 5
quilos. Embalagem: primária – em polietileno atóxico, resistente, com rótulo impresso. Embalagem: secundária - caixa de
papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e
secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de
produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF: 3857. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e
as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

30 QUEIJO

QUILOGRAMA

3600

R$ 16,9000

R$ 60.840,0000

Marca: GARDINGO
Fabricante: LATICÍNIOS GARDINGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "QUEIJO MUÇARELA: feito de leite de vaca, em peças de 2 a 5 kg, refrigerado.
Embalagem-primária: em polietileno atóxico, fechado a vácuo, resistente, com rótulo impresso. Embalagem-secundária:
caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária
e secundária deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive
a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, numero de registro do órgão
competente. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF: 1534. Declaramos
que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da
execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

31 ALIMENTO
HUMANO

CONGELADO

CONSUMO

QUILOGRAMA

16800

R$ 12,4700 R$ 209.496,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "QUIBE DE CARNE BOVINA: enriquecido com ferro, trigo integral hidratado e
condimentos naturais, com hortelã, padronizado em 50g por unidade, congelado. Embalagem com 1 a 5 kg. Embalagem:
primária – em polietileno atóxico, resistente, fechado hermeticamente, com rótulo impresso. Embalagem: secundária - caixa
de papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e
secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de
produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes,
tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

34 ALMÔNDEGA

QUILOGRAMA

6600

R$ 11,6300

R$ 76.758,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ALMÔNDEGA BOVINA: com adição de soja, isenta de gorduras e nervos, 25 g
por unidade, congelada, levemente temperada, embalagem contendo 1 a 3 kg. Embalagem – primárias: em polietileno
atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados
deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto;
Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

35 ALMÔNDEGA

QUILOGRAMA

7200

R$ 11,9800

R$ 86.256,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ALMÔNDEGA DE FRANGO: com adição de soja, isenta de gorduras e nervos,
25 g por unidade, congelada, levemente temperada, embalagem contendo 1 a 3 kg. Embalagem – primárias: em polietileno
atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. O produto a ser
entregue não poderá ter validade inferior a três meses. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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ato da entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos,
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

46 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

8400

R$ 16,8800 R$ 141.792,0000

Marca: ABSOLUTO
Fabricante: ABSOLUTO IND. E COM. LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHARQUE BOVINO: traseiro, tipo coxão mole, com cortes em cubos de
aproximadamente 30 g, com ausência de nitrito (sais de cura), com umidade máxima de 45 %, embalagem de 1 a 5 kg.
Deverão ser preparados de carnes em perfeito estado de conservação. Com até 3% de gordura, e perda máxima de 5% em
resíduo. Aspecto: cheiro e sabor próprio. Cor: própria, sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno
atóxico, fechado à vácuo, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente nos rótulos da embalagem primária e secundária deverão estar impressas de
forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento
máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção
responsável.O produto a ser entregue não poderá ter validade inferior a seis meses. Validade: o produto não poderá ter mais
de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF: 243. SIF: Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados
e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

52 PEIXE IN NATURA

QUILOGRAMA

8400

R$ 12,7900 R$ 107.436,0000

Marca: BOM PEIXE
Fabricante: Bom Peixe Ind e Comercio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE PEIXE: tipo merluza, em filé, in natura, congelado, embalado a vácuo,
sem espinha, sem pele, sem escamas, com degelo máximo de 20%. Aspectos: cheiro e sabor próprios, sem manchas
pardecentes ou esverdeadas. Em embalagem de 1 a 5 quilos. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, resistente e
com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indispensável
as seguintes informações: identificação de produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de
20 dias de fabricação no ato da entrega.SIF: 3857. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e
inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

53 HAMBURGUER

QUILOGRAMA

7200

R$ 10,4200

R$ 75.024,0000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HAMBÚRGUER BOVINO: com maior porcentagem de carne, obrigatoriamente
misturado com soja, padronizado em 56 g cada unidade, congelado, rotulado conforme legislação sanitária vigente.
Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de
papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias
deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto,
inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas
e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

54 HAMBURGUER

QUILOGRAMA

6000

R$ 11,5200

R$ 69.120,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HAMBURGUER DE FRANGO, com maior porcentagem de frango,
obrigatoriamente misturado com soja, padronizado em 56 g cada unidade, congelado, rotulado conforme legislação sanitária
vigente. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa
de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias
deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto,
inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes,
tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

55 CARNE AVE PROCESSADA

QUILOGRAMA

7200

R$ 10,4500

R$ 75.240,0000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA DE FRANGO EM GOMOS, padronizada em 50g cada gomo, sem
pimenta, recheio magro, congelada, embalagem com 1 a 5 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado
hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos preços ofertados deverão
estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que
as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.

56 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

3360

R$ 10,3400

R$ 34.742,4000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA DE SUÍNO TIPO PAIO, (DEFUMADA): preparada com carne suína,
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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triturada ou picada, resfriada. Embalagem com 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, embalada a vácuo.
Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos
das embalagens secundárias deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações:
identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no
órgão competente e carimbo de serviço de inspeção responsável.Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de
fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os
tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

59 CARNE AVE PROCESSADA

QUILOGRAMA

7800

R$ 12,1000

R$ 94.380,0000

Marca: PAFITOS
Fabricante: PAFITOS IND. E COM LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUGGETS DE FRANGO - EMPANADO DE FRANGO: Retalho de carne moída de
frango, farinha de trigo, farinha de Arroz, amido, sal, ovo em pó integral, proteína isolada de soja. Congelado, levemente
temperado. Embalagem com 1 a 5 kg fechada hermeticamente ou em caixa de 300 g a 1000 g. A embalagem secundária
deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento
e número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária),
número de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não
poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as
propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital.

61 PEIXE IN NATURA

QUILOGRAMA

7200

R$ 15,0000 R$ 108.000,0000

Marca: BOM PEIXE
Fabricante: Bom Peixe Ind e Comercio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEIXE CAÇÃO: em posta, in natura, congelado, embalado a vácuo, com degelo
máximo de 20%. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor: própria e sem manchas esverdeadas. Em embalagem de 1 a 5
quilos. Embalagem: primária – em polietileno atóxico, resistente, com rótulo impresso. Embalagem: secundária - caixa de
papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e
secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de
produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF: 3857. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e
as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

63 ALIMENTO
HUMANO

CONGELADO

CONSUMO

QUILOGRAMA

6600

R$ 13,9800

R$ 92.268,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "QUIBE DE CARNE BOVINA: enriquecido com ferro, trigo integral hidratado e
condimentos naturais, com hortelã, padronizado em 50g por unidade, congelado. Embalagem com 1 a 5 kg. Embalagem:
primária – em polietileno atóxico, resistente, fechado hermeticamente, com rótulo impresso. Embalagem: secundária - caixa
de papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e
secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de
produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes,
tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

66 ALMÔNDEGA

QUILOGRAMA

4800

R$ 9,8500

R$ 47.280,0000

Marca: MASTER CARNES
Fabricante: Central de Carnes Paranaense Ltda Me
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ALMÔNDEGA BOVINA: com adição de soja, isenta de gorduras e nervos, 25 g
por unidade, congelada, levemente temperada, embalagem contendo 1 a 3 kg. Embalagem – primárias: em polietileno
atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados
deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto;
Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

67 ALMÔNDEGA

QUILOGRAMA

4800

R$ 10,2800

R$ 49.344,0000

Marca: MASTER CARNES
Fabricante: Central de Carnes Paranaense Ltda Me
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ALMÔNDEGA DE FRANGO: com adição de soja, isenta de gorduras e nervos,
25 g por unidade, congelada, levemente temperada, embalagem contendo 1 a 3 kg. Embalagem – primárias: em polietileno
atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de
acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. O produto a ser
entregue não poderá ter validade inferior a três meses. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no
ato da entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos,
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fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

73 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

18000

R$ 11,6500 R$ 209.700,0000

Marca: SAUDALI
Fabricante: Frigorifico Ind Vale O. Ipiranga S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE DE PORCO: carne suína, tipo pernil, traseiro, desossado, inteiro, cubo,
isca ou bife, congelado. Embalagem contendo 3 a 5 kg. Limpo, sem excesso de gordura, sem tendões, nervos, aponevroses,
com pH máximo de 6,1. Manipulado em condições higiênicas e provenientes de animais em boas condições de saúde,
abatidos sob inspeção veterinária, deverá conter no máximo 5% de resíduo, isenta de cartilagem e de ossos. Aspecto: cheiro
e sabor próprio. Cor: própria sem manchas esverdeadas. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, fechado
hermeticamente, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de
inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF: 1629.
Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas
decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de
abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

84 PEIXE IN NATURA

QUILOGRAMA

18000

R$ 12,6000 R$ 226.800,0000

Marca: BOM PEIXE
Fabricante: Bom Peixe Ind e Comercio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE PEIXE: tipo merluza, em filé, in natura, congelado, embalado a vácuo,
sem espinha, sem pele, sem escamas, com degelo máximo de 20%. Aspectos: cheiro e sabor próprios, sem manchas
pardecentes ou esverdeadas. Em embalagem de 1 a 5 quilos. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, resistente e
com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas de forma clara e indispensável
as seguintes informações: identificação de produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de
20 dias de fabricação no ato da entrega.SIF: 3857. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e
inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão
validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

85 HAMBURGUER

QUILOGRAMA

3000

R$ 8,9500

R$ 26.850,0000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HAMBÚRGUER BOVINO: com maior porcentagem de carne, obrigatoriamente
misturado com soja, padronizado em 56 g cada unidade, congelado, rotulado conforme legislação sanitária vigente.
Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de
papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias
deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto,
inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas
e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

87 CARNE AVE PROCESSADA

QUILOGRAMA

4200

R$ 9,5300

R$ 40.026,0000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA DE FRANGO EM GOMOS, padronizada em 50g cada gomo, sem
pimenta, recheio magro, congelada, embalagem com 1 a 5 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado
hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a
legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias deverão estar impressas de forma clara, indelével e
indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem
secundária); número de registro no órgão competente e carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto
não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos preços ofertados deverão
estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que
as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.

90 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

4800

R$ 9,3000

R$ 44.640,0000

Marca: FRISA
Fabricante: Rio Doce S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA, TIPO TOSCANA, BOVINA: congelada, embalagem com 1 a 5 kg,
sem excesso de gordura. Deverão ser preparadas com carnes em perfeito estado de conservação. Aspecto: cheiro e sabor
próprios. Cor: própria, sem manchas pardecentes ou esverdeadas. Embalagem - primária: em polietileno atóxico, embaladas
hermeticamente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão.
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e
prazo de validade, número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na
embalagem secundária), número de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável.
Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. SIF Nº: 506; Declaramos que nos
preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do
objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.

91 CARNE AVE PROCESSADA

QUILOGRAMA

4800

R$ 10,7000

R$ 51.360,0000

Marca: PAFITOS
Fabricante: PAFITOS IND. E COM LTDA
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUGGETS DE FRANGO - EMPANADO DE FRANGO: Retalho de carne moída de
frango, farinha de trigo, farinha de Arroz, amido, sal, ovo em pó integral, proteína isolada de soja. Congelado, levemente
temperado. Embalagem com 1 a 5 kg fechada hermeticamente ou em caixa de 300 g a 1000 g. A embalagem secundária
deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento
e número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária),
número de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não
poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as
propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo
deste Edital.

93 PEIXE IN NATURA

QUILOGRAMA

9000

R$ 14,6000 R$ 131.400,0000

Marca: BOM PEIXE
Fabricante: Bom Peixe Ind e Comercio
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEIXE CAÇÃO: em posta, in natura, congelado, embalado a vácuo, com degelo
máximo de 20%. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor: própria e sem manchas esverdeadas. Em embalagem de 1 a 5
quilos. Embalagem: primária – em polietileno atóxico, resistente, com rótulo impresso. Embalagem: secundária - caixa de
papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e
secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de
produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF: 3857. Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e
as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

95 ALIMENTO
HUMANO

CONGELADO

CONSUMO

QUILOGRAMA

3000

R$ 11,1800

R$ 33.540,0000

Marca: NOVILHO NOBRE
Fabricante: TRANSMEAT LOGISTICA, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "QUIBE DE CARNE BOVINA: enriquecido com ferro, trigo integral hidratado e
condimentos naturais, com hortelã, padronizado em 50g por unidade, congelado. Embalagem com 1 a 5 kg. Embalagem:
primária – em polietileno atóxico, resistente, fechado hermeticamente, com rótulo impresso. Embalagem: secundária - caixa
de papelão ondulado e reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e
secundária deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de
produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega. SIF Nº: 4644; Declaramos que nos preços ofertados deverão estar considerados e inclusos os tributos, fretes,
tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto; Declaramos que as propostas terão validade de 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da Sessão Pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. "

Total do Fornecedor:
97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Unidade de
Valor
ItemDescrição
Quantidade
Fornecimento
Unitário
4 APRESUNTADO
QUILOGRAMA
840
R$ 13,2900

R$
3.590.588,4000
Valor Global
R$ 11.163,6000

Marca: PIF PAF
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APRESUNTADO EM BARRA: refrigerado, carne suína selecionada, embalado em
saco de polietileno fechado à vácuo e rotulado. Peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem primária: deve conter identificação de
produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, condições
de armazenamento, número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o
produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

8

CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

4800

R$ 6,3800

R$ 30.624,0000

Marca: UNIAVES
Fabricante: Companhia de Alimentos Uniaves
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE DE FRANGO, MIÚDO – MOELA: limpa, congelada, aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios. Com perda máxima de degelo de 10% e 1% em resíduos. Produto proveniente de frangos selecionados,
abatidos em estabelecimentos sob inspecionados, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento, com consistência firme e
elástica, com pele íntegra, isento de sangue, lavado, escorrido e congelado. Embalagem-primária: em polietileno atóxico,
fechado hermeticamente, impresso, contendo peso líquido de 1 a 5 kg. Embalagem-secundária: caixa de papelão ondulado,
reforçado com impressão. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primaria e secundária
deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, numero de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega

15 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

43200

R$ 6,2600 R$ 270.432,0000

Marca: UNIAVES
Fabricante: Companhia de Alimentos Uniaves
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRA-COXA DE FRANGO: Congelada, limpa e sem penugem, in natura, com
aproximadamente 250 g cada contra coxa, manipulada em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos
sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à temperatura de –18ºC (dezoito graus centígrados
negativos) ou inferior. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado hermeticamente em embalagem de polietileno
plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com pesos de 1 a 2 kg. A embalagem secundária deverá ser
em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No
rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número
do lote; peso líquido; condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
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de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá
ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

18 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

48000

R$ 8,7200 R$ 418.560,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE COXA E CONTRA COXA DE FRANGO: in natura congelado, limpo e sem
penugem, sem osso, com aproximadamente 130 g cada filé de coxa e contra coxa, manipulada em condições higiênicas,
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à temperatura de –
18ºC (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior. Embalagem primária: o produto deverá estar acondicionado
hermeticamente em embalagem plástica,em polietileno flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com pesos de
1 a 2 kg. Embalagem secundária: deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação e
prazo de validade ou data de vencimento e número do lote; peso líquido; condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro do produto no órgão competente e carimbo do
serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

19 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

38400

R$ 9,6400 R$ 370.176,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, in natura, congelado, limpo, sem penugem, sem
osso, sem pele, sem gordura, sem restos de garganta e de costela. Corte em filé, em bandejas, contendo peso líquido de 1
kg, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Produto proveniente de frangos selecionados. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Embalagem primária e secundária: no rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, número
de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá
ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

22 HAMBURGUER

QUILOGRAMA

12000

R$ 11,4700 R$ 137.640,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HAMBURGUER DE FRANGO, com maior porcentagem de frango,
obrigatoriamente misturado com soja, padronizado em 56 g cada unidade, congelado, rotulado conforme legislação sanitária
vigente. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa
de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias
deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto,
inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega.

25 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

2400

R$ 13,1400

R$ 31.536,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGÜIÇA TIPO CALABRESA (CURADA OU DEFUMADA): preparada com carnes
bovina, suína, trituradas ou picadas. Resfriada, com peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico,
fechado a vácuo, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de
inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

27 CARNE AVE PROCESSADA

QUILOGRAMA

18000

R$ 11,9400 R$ 214.920,0000

Marca: PAFITOS
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NUGGETS DE FRANGO - EMPANADO DE FRANGO: Retalho de carne moída de
frango, farinha de trigo, farinha de Arroz, amido, sal, ovo em pó integral, proteína isolada de soja. Congelado, levemente
temperado. Embalagem com 1 a 5 kg fechada hermeticamente ou em caixa de 300 g a 1000 g. A embalagem secundária
deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento
e número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária),
número de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não
poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

32 SALSICHA

QUILOGRAMA

2400

R$ 7,4900

R$ 17.976,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: Rio Branco Alimentos S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SALSICHA: tipo hot dog, com carne bovina e suína, sem excesso de corante.
Congelada. Deverão ser preparados de carnes, em perfeito estado de conservação. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor:
própria, sem manchas pardecentes ou esverdeadas. Embalagem: primária – em polietileno atóxico, fechado à vácuo, com
rótulo impresso. Secundária – caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, peso
líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária), número de registro do
produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20
dias de fabricação no ato da entrega.

68 APRESUNTADO

QUILOGRAMA

360

R$ 13,7800

R$ 4.960,8000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APRESUNTADO EM BARRA: refrigerado, carne suína selecionada, embalado em
saco de polietileno fechado à vácuo e rotulado. Peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem primária: deve conter identificação de
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, condições
de armazenamento, número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o
produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

72 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

1200

R$ 6,3800

R$ 7.656,0000

Marca: UNIAVES
Fabricante: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE DE FRANGO, MIÚDO – MOELA: limpa, congelada, aspecto, cor, cheiro e
sabor próprios. Com perda máxima de degelo de 10% e 1% em resíduos. Produto proveniente de frangos selecionados,
abatidos em estabelecimentos sob inspecionados, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento, com consistência firme e
elástica, com pele íntegra, isento de sangue, lavado, escorrido e congelado. Embalagem-primária: em polietileno atóxico,
fechado hermeticamente, impresso, contendo peso líquido de 1 a 5 kg. Embalagem-secundária: caixa de papelão ondulado,
reforçado com impressão. Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos da embalagem primaria e secundária
deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso liquido, numero de registro no órgão
competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação
no ato da entrega.

79 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

14400

R$ 7,2900 R$ 104.976,0000

Marca: UNIAVES
Fabricante: COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRA-COXA DE FRANGO: Congelada, limpa e sem penugem, in natura, com
aproximadamente 250 g cada contra coxa, manipulada em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos
sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à temperatura de –18ºC (dezoito graus centígrados
negativos) ou inferior. Embalagem: o produto deverá estar acondicionado hermeticamente em embalagem de polietileno
plástica, flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com pesos de 1 a 2 kg. A embalagem secundária deverá ser
em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. No
rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número
do lote; peso líquido; condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número
de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá
ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

82 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

16200

R$ 9,1000 R$ 147.420,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE COXA E CONTRA COXA DE FRANGO: in natura congelado, limpo e sem
penugem, sem osso, com aproximadamente 130 g cada filé de coxa e contra coxa, manipulada em condições higiênicas,
provenientes de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo ser congelada e transportada à temperatura de –
18ºC (dezoito graus centígrados negativos) ou inferior. Embalagem primária: o produto deverá estar acondicionado
hermeticamente em embalagem plástica,em polietileno flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com pesos de
1 a 2 kg. Embalagem secundária: deverá ser em caixa de papelão devidamente lacrada. Rotulagem: o produto deverá ser
rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as
seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação e
prazo de validade ou data de vencimento e número do lote; peso líquido; condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro do produto no órgão competente e carimbo do
serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

83 CARNE IN NATURA

QUILOGRAMA

16800

R$ 8,9600 R$ 150.528,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, in natura, congelado, limpo, sem penugem, sem
osso, sem pele, sem gordura, sem restos de garganta e de costela. Corte em filé, em bandejas, contendo peso líquido de 1
kg, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Produto proveniente de frangos selecionados. Rotulagem de acordo com a
legislação vigente. Embalagem primária e secundária: no rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade ou data de vencimento e número do lote, peso líquido, condições de armazenamento, número
de registro do produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá
ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

86 HAMBURGUER

QUILOGRAMA

3000

R$ 10,9800

R$ 32.940,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HAMBURGUER DE FRANGO, com maior porcentagem de frango,
obrigatoriamente misturado com soja, padronizado em 56 g cada unidade, congelado, rotulado conforme legislação sanitária
vigente. Embalagem – primária: em polietileno atóxico selado hermeticamente, resistente. Embalagem – secundária: caixa
de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens secundárias
deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto,
inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de
armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e
carimbo de serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da
entrega.

88 LINGUIÇA

QUILOGRAMA

480

R$ 13,9300

R$ 6.686,4000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGUIÇA DE SUÍNO TIPO PAIO, (DEFUMADA): preparada com carne suína,
triturada ou picada, resfriada. Embalagem com 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico, embalada a vácuo.
Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado. Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos
das embalagens secundárias deverão estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações:
identificação de produto, inclusive, a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no
órgão competente e carimbo de serviço de inspeção responsável.Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de
fabricação no ato da entrega.

89 LINGUIÇA
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

QUILOGRAMA

720

R$ 12,0700

R$ 8.690,4000
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Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINGÜIÇA TIPO CALABRESA (CURADA OU DEFUMADA): preparada com carnes
bovina, suína, trituradas ou picadas. Resfriada, com peso líquido de 1 a 3 kg. Embalagem – primária: em polietileno atóxico,
fechado a vácuo, resistente, com rótulo impresso. Embalagem – secundária: caixa de papelão ondulado, reforçado.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente, nos rótulos das embalagens primária e secundária deverão estar impressas
de forma clara, indelével e indispensável as seguintes informações: identificação de produto, inclusive, a marca, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido, condições de armazenamento, inclusive
empilhamento máximo (na embalagem secundária); número de registro no órgão competente e carimbo do serviço de
inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20 dias de fabricação no ato da entrega.

96 SALSICHA

QUILOGRAMA

1200

R$ 6,4900

R$ 7.788,0000

Marca: PIF PAF
Fabricante: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SALSICHA: tipo hot dog, com carne bovina e suína, sem excesso de corante.
Congelada. Deverão ser preparados de carnes, em perfeito estado de conservação. Aspecto: cheiro e sabor próprios. Cor:
própria, sem manchas pardecentes ou esverdeadas. Embalagem: primária – em polietileno atóxico, fechado à vácuo, com
rótulo impresso. Secundária – caixa de papelão ondulado, reforçado, com impressão. Rotulagem de acordo com a legislação
vigente. No rótulo da embalagem deverão ser impressas de forma clara e indelével as seguintes informações: identificação
do produto, inclusive a marca, nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, número do lote, peso
líquido, condições de armazenamento, inclusive empilhamento máximo (na embalagem secundária), número de registro do
produto no órgão competente e carimbo do serviço de inspeção responsável. Validade: o produto não poderá ter mais de 20
dias de fabricação no ato da entrega.

Total do Fornecedor:

Valor Global da Ata:

R$
1.974.673,2000

R$
9.527.647,2000

Voltar

http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

14/14

