MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ata 2
Processamento licitação nº 066/2017 – Pregão Presencial nº 047/2017 –Processo Administrativo nº 5032/2017

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 15h, reuniram-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
designados pela Portaria 470/2017, para os procedimentos inerentes à licitação em epígrafe. São licitantes as seguintes
empresas: SIMON COMERCIAL ATACADISTA LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob nº 88.152.863/0001-25; MERCADO E
AÇOUGUE PAIOL LTDA., inscrita no CNPJ 05.650.308/0001-04; OLINDA FERREIRA FRANÇA, inscrita no CNPJ sob
nº 97.124.515/0001-35. Dando seguimento ao processo à epígrafe, na tabela abaixo estão separados todos os itens por
licitante vencedor, os itens e suas respectivas marcas:
Item
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Descrição
Açúcar cristal – Na cor branca, sacarose de cana de
açúcar. Embalagem primária plástica, de 1kg, contendo
data de fabricação e validade de no mínimo 1 ano após
a data de entrega.
Arroz Parboilizado – Beneficiado, parboilizado, longo
tipo 1. Embalagem primária plástica, transparente, de 1
kg. Com data de fabricação e validade de no mínimo 6
meses após a data de entrega.

Unidade
kg

Marca
Gasparin

Valor
R$ 2,20

Licitante vencedor
Paiol

kg

Tatita

R$ 1,97

Olinda

Arroz integral - Beneficiado, tipo integral, classe
longo, fino, tipo 1. Embalagem primária plástica,
transparente de 1kg. Com a data de validade de no
mínimo 6 meses após a data da entrega.

kg

Ki Gostoso

R$ 3,48

Simon

Arroz Branco – Beneficiado, polido, classe longo fino,
tipo 1. Embalagem primária plástica, transparente, de 1
kg. Com data de fabricação e validade de no mínimo 6
meses após a data de entrega.
Farinha de trigo – Tipo 1, enriquecida com ferro e
ácido fólico. Embalagem primária, pacote com 01 kg.
Validade mínima de 4 meses.
Farinha de trigo integral - Tipo 1, contendo cerca de
5g de fibras na porção de 30g da farinha, enriquecida
com ferro e ácido fólico. Embalagem primária, pacote
com 01 kg. Validade mínima de 4 meses.
Leite em pó integral - leite em pó integral de vaca,
integral e instantâneo. Vitaminado. Registro no
Ministério da Agricultura: SIF/DIPOA. Diluição
mínima 1:7 sem alterar as características sensoriais do
produto. Quantidade mínima de proteínas em 100g:
26g. Embalagem primária: Sacos de alumínio
gaseificado contendo 1 kg. Validade: mínimo de 01
ano.
Massa – com ovos, tipo parafuso ou penne.
Enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem
primária: sacos plásticos atóxicos contendo 500 g.
Validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega.

kg

Bella Dica

R$ 1,93

Olinda

kg

Bella Dica

R$ 1,89

Olinda

kg

Panfácil

R$ 2,81

Simon

kg

Damby

R$ 19,65

Olinda

pac

Bella Dica

R$ 1,72

Olinda

Massa Espaguete – com ovos, tipo espagueteEnriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem
primária: sacos plásticos atóxicos contendo 500 g.
Validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega.
Massa letrinhas com vegetais- Com vegetais, tipo
letrinha. Enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos contendo
500 g. Validade de no mínimo 6 meses após a data de
entrega.

pac

Bella Dica

R$ 1,70

Simon

pac

Germani

R$ 2,94

Simon

Massa Integral – Tipo parafuso ou espaguete.
Ingredientes obrigatórios: farinha de trigo enriquecida
com ferro, ácido fólico e fibra de trigo. Embalagem
primária: sacos plásticos atóxicos contendo 500 g.

pac

Galo

R$ 3,49

Simon
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Validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega.
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Óleo de soja - Refinado, tipo 1. Embalagem primária:
polietileno ou lata de 900 ml. Sem ferrugem ou
amassados. Validade de no mínimo 6 meses após a data
de entrega.
Sal – refinado e iodado. Registro no Ministério da
Saúde. Embalagem primária: saco plástico atóxico
contendo 1 kg. Validade de no mínino1 ano após a data
de entrega.
Polenta instantânea- farinha de milho pré- cozida,
flocada, instantânea. Enriquecida com ferro e ácido
fólico. Pacotes de 1 kg. Embalagem íntegra. Data de
fabricação e validade de no mínimo 4 meses da data de
entrega.
Feijão – Preto. Tipo 1, grupo anão. Sem caruncho e
presença de grãos mofados, pedras e outras sujidades.
Em embalagem plástica de 1 kg. Validade de no
mínimo 6 meses da data de entrega.
Extrato de tomate – concentrado sem conservantes.
Grau brix de no mínimo 18. Ingrediente: tomate e sal.
Em sache/pouche de aproximadamente 350g. Validade
de no mínimo 1 ano após a data de entrega.
Molho de tomate tradicional – Ingredientes tomate,
cebola, açúcar, sal, amido modificado, glicose e
especiarias. Em sache/pouche de aproximadamente
350g. Validade de no mínimo 1 ano após a data de
entrega.
Milho – Grãos amarelos, em conserva natural, água,
açúcar e sal. Não contém glúten. Embalagem primária:
Latas em folhas de flandres revestidas com verniz
sanitário, com peso drenado de 200g. Validade de no
mínimo 2 anos após a data de entrega.
Ervilha – Grãos verdes, em conserva natural, água,
açúcar e sal. Não contém glúten. Embalagem primária:
Latas em folhas de flandres revestidas com verniz
sanitário, com peso drenado de 200g. Validade de no
mínimo 2 anos após a data de entrega.
Lentilha – Tipo 1. Sem caruncho e presença de grãos
mofados, pedras e outras sujidades. Em embalagem
plástica de 1/2 kg. Validade de no mínimo 6 meses da
data de entrega.
Geléia de fruta – Sabores morango, goiaba, uva e
pêssego. Polpa de fruta. Sem glútem. Em embalagem
plástica de 400g. Validade de no mínimo 6 meses da
data de entrega.
Biscoito artesanal. Tipo amanteigado- Ingredientes
obrigatórios: farinha de trigo especial enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, ovos, manteiga e sal
amoníaco. Deverá fornecer por porção de 25g:118 kcal,
2 g de proteína e máximo de 4g de gordura total.
Embalagem de 1kg.
Biscoito artesanal. Tipo “MEL” - Ingredientes
obrigatórios: farinha de trigo especial enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, mel e sal amoníaco.
Embalagem de 1kg.
Biscoito artesanal. Tipo “Natal” - Ingredientes
obrigatórios: farinha de trigo especial enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar de baunilha, ovos,
margarina, manteiga, leite, canela e sal amoníaco.
Embalagem de 1kg.
Biscoito artesanal. Tipo canelado- Ingredientes
obrigatórios: farinha de trigo especial enriquecida com
ferro e ácido fólico, açúcar, leite, canela, ovos,
manteiga e sal amoníaco. Embalagem de 1kg.

l

Corcovado

R$ 3,10

Simon

kg

Norsal

R$ 1,40

Simon

kg

Sinhá

R$ 2,15

Paiol

kg

Ondão

R$ 3,79

Simon

lt

Bonare

R$ 2,00

Paiol

lt

Só Fruta

R$ 1,26

Paiol

lt

Bonare

R$ 1,44

Paiol

lt

Stella Dʹoro

R$ 1,75

Simon

pc

Bella Dica

R$ 6,72

Simon

pot

Loiva Petry

R$ 3,47

Simon

kg

Ludwig

R$ 9,97

Paiol

kg

Dois Zé

R$ 9,94

Simon

kg

Ludwig

R$ 9,97

Paiol

kg

Dois Zé

R$ 9,94

Simon
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Biscoito doce – Tipo Maria. Ingredientes obrigatórios:
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico
(Vitamina B9) açúcar, gordura vegetal, amido de
milho, açúcar invertido, cacau em pó, soro de leite em
pó e sal. Corante natural de caramelo. Em embalagem
plástica de 400g. Validade de no mínimo 6 meses da
data de entrega.
Biscoito doce sortido – Tipo sortido. Farinha de trigo
rica com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho, sal, bicarbonato de sódio
e amônio, aroma de baunilha e estabilizante lecitina de
soja. Em embalagem plástica de 400g. Validade de no
mínimo 6 meses da data de entrega.
Biscoito salgado – Tipo cream cracker. 0% gordura
trans. Ingredientes obrigatórios, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
açúcar, açúcar invertido, sal e fermentos químicos. Em
embalagem plástica de 400g. Validade de no mínimo 6
meses da data de entrega.
Biscoito Cream Cracker integral-Ingredientes
obrigatório, farinha de trigo integral, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido,
sal. Embalagem de 400g. Validade mínima de 6 meses
da data da entrega
Requeijão - Produto pastoso de cor clara e uniforme,
de sabor próprios, isento de mofos, bolores. Data de
validade de 3 meses a contar da data de fabricação.
Pote com 200g.

pac

Coroa

R$ 3,23

Paiol

pac

Vitório

R$ 3,75

Simon

pac

Diana

R$ 3,75

Simon

pac

Germani

R$ 4,20

Simon

pot

Frizzo

R$ 3,67

Paiol

Flocos de milho sem açúcar - Flocos de milho, sem
adição de açúcar. Não deverá conter aromatizante e
corante. O odor e coloração e o sabor deverão ser
próprios do produto. Não deverá apresentar impurezas
de qualquer tipo. Em embalagem interna tipo plástico
atóxica transparente de 1 kg. Validade de no mínimo 1
ano da data de entrega.
Vinagre de álcool - Embalagem primária: Frascos
plástico contendo 750ml. Informação nutricional.
Validade mínima: 1 ano.

kg

Alca Foods

R$ 16,90

Simon

fr

Castelo

R$ 1,58

Paiol

Vinagre de maçã - Embalagem primária frasco
plástico contendo 750ml. Informação nutricional.
Validade mínima 1 ano.

fr

Weinamm

R$ 2,96

Simon

Gelatina – sabores- morango- uva e abacaxi. Pó para
preparo de gelatina contendo gelatina em pó e açúcar,
colorido artificialmente. A embalagem deverá ser em
saco plástico, de aproximadamente 30g. Validade
mínima: 1 ano após a data de fabricação.

pac

Apit

R$ 0,90

Paiol

Alimentos achocolatado em pó - Achocolatado em pó
instantâneo. Ingredientes obrigatórios: açúcar, cacau
em pó, lecitina de soja, enriquecida com vitaminas.
Diluição mínima: 1:8, sem alterar as características
sensoriais do produto. Embalagem primária: saco
plástico atóxico contendo 1 kg. Validade mínima 6
meses após a data de entrega.
Chocolate em pó – chocolate em pó instantâneo.
Ingredientes: cacau em pó solúvel, açúcar e
aromatizante. Embalagem primária: saco plástico
atóxico contendo 200 g. Validade mínima de 6 meses
após a data de entrega.
Café- café em pó torrado e moído, extra forte.
Embalagem primária: pacotes com 500g a alto vácuo
com selo da ABIC. Validade mínima: 6 meses após a

kg

Léo

R$ 10,70

Simon

pac

Apti

R$ 6,30

Simon

500 g

Odebrecht

R$ 8,99

Simon
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data de entrega.

38

39

40

41

Chá - Diversos sabores (maçã, camomila, erva-doce,
endro, morango). Em sachês. Caixa de 10 unidades.
Validade de 1 ano.

cx

Tempra

R$ 3,55

Simon

Canela em pó - Pó fino, homogêneo, de cor pardoamarelada escuro, ou marrom claro. Com cheiro e cor
característicos. Embalagem de 50g. Com data de
fabricação e validade de no mínimo 6 meses.
Farinha de mandioca - Embalagem 500g. Grupo seca,
subgrupo fina, classe branca, tipo 1.

pot

Direma

R$ 1,99

Olinda

pac

Bela Dica

R$ 2,90

Paiol

l

Frizzo

R$ 2,45

Bebida Láctea UHT- Fermentada, sabores diversos de
morango, coco, pêssego e chocolate. Embalagem
individual de 1 lt original de fábrica, com data de
fabricação e validade de no mínimo 15 dias após a data
de entrega. Reg. Ministério da Agricultura, SIF,
CISPOA ou SIM.
Fermento químico - Para bolo. Embalagem de 250g.
Com data de fabricação e validade de no mínimo 6
meses.

Olinda

lt

Monopol

R$ 4,50

Paiol

Fermento instantâneo - Para pão. Embalagem de
500g. Com data de fabricação e validade de no mínimo
6 meses.

un

Good Instant

R$ 14,90

Simon

pac

Tempra

R$ 7,40

Simon

44

Proteína de soja texturizada – tamanho pequeno.
Coloração escura. Embalagem plástica, transparente,
500g. Com data de fabricação. Validade de 12 meses.
Amido de milho - Não podendo estar úmidos,
fermentados ou rançosos. Embalagem de 1 kg. Com
data de fabricação. Validade: 12 meses.

kg

Apit

R$ 6,72

Paiol

45

Aveia em flocos – Aveia em flocos. Não podendo estar
úmidos, fermentados ou rançosos. Embalagem plástica
de 1 kg. Com data de fabricação. Validade de no
mínimo de 6 meses.
Doce de leite - Pastoso, leite pasteurizado. Sem glúten.
Pote de 400g. Embalagem íntegra. Data de fabricação e
validade de no mínimo 6 meses após a data de entrega.

kg

Corsete

R$ 10,75

Paiol

pot

Da Serra

R$ 3,20

Paiol

lt

Palmeira

R$ 3,75

Simon

pac

Direma

R$ 3,98

Olinda

pac

Tempra

R$ 5,95

Simon

kg

Lebon

R$ 14,45

Olinda

kg

Frizzo

R$ 19,38

Olinda

42

43

46

47

48

49

50

51

52

Sardinha ralada em óleo comestível – Pescado,
eviscerado, lavado, pré-cozido. Adicionado de óleo
comestível. Registro no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento- MAPA. Latas de 125g.
Validade de no mínimo 24 meses.
Orégano - Coloração verde. Pacotes de 100g.
Louro - em folhas acondicionado em embalagem
plástica de polipropileno de 50gr, transparente,
devendo constar na embalagem a data de fabricação e
prazo de validade.
Presunto- Sem capa de gordura. De primeira
qualidade. Fatiado. Acondicionado em embalagens
individuais plásticas. Com cor e cheiro característicos,
ótimo estado de conservação. Etiqueta com data de
processamento e validade de no mínimo 5 dias após a
data de entrega. Conservação em ambiente refrigerado.
Queijo - Mussarela ou lanche. Fatiado, com máximo de
25g por fatia, acondicionado em embalagens
individuais plásticas. Isento de bolor e ou mau aspecto
de conservação. Etiqueta com data de processamento e
validade de no mínimo 5 dias após a entrega.
Conservação em ambiente refrigerado.
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53

54

55

56

57

58

59

60

Pão francês - Pão francês com aproximadamente 50g
que deverá ser fabricado com matéria prima de
primeira qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos,
conservantes de qualquer espécie e em perfeito estado
de conservação, será rejeitado o pão queimado ou mal
assado, dormido, o que apresentar bolores, fermentação
estranha, manipulação defeituosa do produto, será
permitido a fabricação de pão com farinha de trigo
enriquecida com vitaminas e sais minerais, os pães
deverão ser embalados em sacos plásticos com até 50
(cinquenta ) unidades cada.
Pão francês de centeio- Pão francês com
aproximadamente 50g que deverá ser fabricado com
matéria prima de primeira qualidade, isenta de matéria
terrosa, parasitos, conservantes de qualquer espécie e
em perfeito estado de conservação, será rejeitado o pão
queimado ou mal assado, dormido, o que apresentar
bolores, fermentação estranha, manipulação defeituosa
do produto, será permitida a fabricação de pão com
farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais
minerais (70%) e farinha de centeio (30%).
Pão francês com fibras - Pão francês com
aproximadamente 50g que deverá ser fabricado com
matéria prima de primeira qualidade, isenta de matéria
terrosa, parasitos, conservantes de qualquer espécie e
em perfeito estado de conservação, será rejeitado o pão
queimado ou mal assado, dormido, o que apresentar
bolores, fermentação estranha, manipulação defeituosa
do produto, será permitida a fabricação de pão com
farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais
minerais e fibra de trigo.
Pão doce - Pão doce tipo cachorro quente, com
aproximadamente 50 g que deverá ser fabricado com
matéria prima de primeira qualidade, isenta de matéria
terrosa, parasitos, conservantes de qualquer espécie e
em perfeito estado de conservação, será rejeitado o pão
queimado ou mal assado, dormido, o que apresentar
bolores, fermentação estranha, manipulação defeituosa
do produto, será permitida a fabricação de pão com
farinha de trigo enriquecida com vitaminas e sais
minerais, os pães deverão ser embalados em sacos
plásticos com até 50 (cinquenta) unidades cada.
Pão fatiado - Pão fatiado, tipo sanduíche. Pacotes de
500g. Deverá ser fabricado com matéria-prima de
primeira qualidade, isenta de matéria terrosa, parasitos,
conservantes de qualquer espécie e em perfeito estado
de conservação, será rejeitado pão queimado ou mal
assado, dormido ou que apresentar bolores,
fermentação estranha, manipulação defeituosa do
produto, será permitida a fabricação de pão com farinha
de trigo enriquecida com vitaminas e sais minerais.
Validade de 5 dias a contar da data de entrega.
Pão fatiado integral - Pão fatiado, tipo sanduíche.
Pacote com 500g. Deverá ser fabricado com farinha de
trigo integral, sem adição de açúcar e gordura, com
matéria-prima de primeira qualidade, isenta de matéria
terrosa, parasitos.
Flocos de milho Sabor Chocolate - Não deverá conter
aromatizante e corante. O odor, a coloração e o sabor
deverão ser próprios do produto. Não deverá apresentar
impureza de qualquer tipo. Embalagem interna tipo
plástico atóxico transparente de 1 kg. Validade de no
mínimo 1 ano após a data de entrega.
Suco de uva Integral, sem corantes e sem açúcar.
Embalagem de vidro, com data de envasamento e data
de validade. Embalagem de 2 litros.

kg

França

R$ 5.47

Olinda

kg

Paiol

R$ 7,10

Paiol

kg

Paiol

R$ 5,57

Paiol

kg

Paiol

R$ 6,85

Paiol

pac

França

R$ 1,99

Olinda

pac

França

R$ 4,29

Olinda

kg

Alca Foods

R$ 18,50

Simon

l

Aliança

R$ 11,40

Simon
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Abacate - De primeira qualidade, tamanho médio, sem
defeitos, sem danos físicos e mecânicos.

kg

Ceasa

R$ 5,00

Paiol

61

Alface - Lisa ou crespa. Verde ou roxa. Folhas firmes e
integras. Tamanho médio.

un

Ceasa

R$ 0,75

Paiol

62

Alho - Em bugalhos. Graúdos, sem brotos e
machucados. Íntegro.

kg

Ceasa

R$ 21,00

Paiol

63

Banana - Tipo prata. Grau médio de amadurecimento,
casca amarela, sem pontos escuros ou moles ou
machucados. Em pencas.
Beterraba - Tamanho médio, firmes, não murchas, cor
vermelho intenso, sem rachaduras nem sinais de
brotação.
Cebola - Branca ou roxa. Unidades íntegras, frescas e
limpas. Sem perfurações e áreas murchas ou com
fungos.
Cenoura - Fresca e íntegras, com cor característica da
espécie. Sem áreas escuras e sem perfurações. Com
folhas.
Couve-flor - Firmes, com cor característica, sem áreas
escuras e machucadas. Com folhas.
Couve – manteiga - Folhas firmes e verdes. Sem sinais
de amarelamento. Tamanho médio da folha
Laranja - Para suco ou do céu. Fresca, grau médio de
amadurecimento, tamanho médio, casca lisa, sem
machucados e fungos.
Mamão - Formosa ou Papaia. Firmes. Com grau de
amadurecimento médio. Sem pontos machucados ou
murchos. Sem pontos escuros ou com bolor. Cor
característica.
Maçã - Tipo Gala ou Fugi. 1ª classe. Fresca, tamanho
médio, grau médio de amadurecimento, firme, casca
lisa, sem machucados.
Melão – de 1ª qualidade, amarelo, casca sã, firme sem
rachaduras, sem danos físicos ou mecânicos. Devendo
estar bem desenvolvido e maduro, 80 a 90% de
maturação.
Moranga - Cabotiá ou Tipo Itália. Grau de
amadurecimento médio. Casca brilhante e de cor
característica. Sem perfurações ou pontos murchos.
Ovos - Cor branca ou amarela. Inteiros, sem rachaduras
e limpos. Embalagem própria para transporte e
armazenamento. Data de fabricação e validade. Com
registro no SIM, SIF ou CISPOA.
Repolho - Verde ou roxo. Tamanho médio. Íntegros,
sem pontos escuros ou murchos. Frescos e de cor
característica.
Tempero verde - Salsa e cebolinha. Fresca, com folhas
firmes e verdes, em maços. Molho com tamanho médio
de 50g
Tomate - Tomate tipo salada, tamanho médio a grande,
de primeira, com grau de maturação médio, sem
ferimentos, sem sinais de bolor.
Vagem - Unidades frescas, íntegras e de cor
característica. Sem pontos escuros.
Batata Inglesa - Tamanho médio. Não esverdeadas,
sem brotos, sem rachaduras ou pontos escuros.

kg

Ceasa

R$ 1,95

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,75

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,90

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,85

Paiol

kg

Ceasa

R$ 2,20

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,99

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,28

Paiol

kg

Ceasa

R$ 4,00

Paiol

kg

Ceasa

R$ 2,47

Paiol

kg

Ceasa

R$ 2,78

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,65

Paiol

dz

Granja Cageri

R$ 4,50

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,25

Paiol

mol

Ceasa

R$ 0,86

Paiol

kg

Ceasa

R$ 2,74

Paiol

kg

Ceasa

R$ 8,00

Paiol

kg

Ceasa

R$ 1,20

Paiol

pac

Ceasa

1,90

Paiol
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Milho verde em espiga - de boa qualidade, grãos sem
ferimentos, firmes, sem manchas e coloração uniforme.
Pacote com 3 espigas.
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83

84

85
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Carne Moída - 1ª qualidade. Tipo patinho. Resfriada
(0º a 7º), limpa, aspecto: próprio da espécie, não
amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie
(vermelha brilhante ou púrpura) sem manchas
esverdeadas, pardacentas ou de qualquer espécie, isenta
de parasitos e larvas. Odor e sabor próprio. O
percentual aceitável de gordura é de 10%. Embalagem
em saco plástico, transparente e atóxico, limpo, não
violado, resistente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, data de validade, quantidade do
produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
O produto deverá apresentar peso líquido máximo de 5
kg por embalagem. Deverá ser transportado em carro
refrigerado ou em caixas de isopor em condições
higiênicas ideais ao transporte.
Carne de gado sem osso - 1ª qualidade. Tipo patinho.
Cortes: Inteira, iscas ou cubos. Resfriada (0º a 7º),
limpa, aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem
pegajosa, cor: própria da espécie (vermelha brilhante
ou púrpura) sem manchas esverdeadas, pardacentas ou
de qualquer espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e
sabor próprio. O percentual aceitável de gordura é de
10%. Embalagem em saco plástico, transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar peso
líquido máximo de 5 kg por embalagem. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou em caixas de
isopor em condições higiênicas ideais ao transporte.
Fígado bovino - Fresco, carne limpa sem gordura,
embalado em sacos de polietileno, transparente de no
máximo 2kg, que contenha especificados local de
origem do produto, peso, data da embalagem e de
vencimento. Transportado em carro refrigerado,
conforme legislação vigente e deverá ser regulado ao
SIF.
Carne de frango- coxa e sobrecoxa com osso Resfriada (0º a 7º), limpa, aspecto: próprio da espécie,
não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie.
Odor e sabor próprio. Embalagem em saco plástico,
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar peso
líquido máximo de 5 kg por embalagem. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou em caixas de
isopor em condições higiênicas ideais ao transporte.
Carne de frango – coxa e sobrecoxa sem osso Resfriada (0º a 7º), limpa, aspecto: próprio da espécie,
não amolecida nem pegajosa, cor: própria da espécie.
Odor e sabor próprio. Embalagem em saco plástico,
transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente. A
embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, número de lote, data de
validade, quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar peso
líquido máximo de 5 kg por embalagem. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou em caixas de

kg

França

17,05

Olinda

kg

Marfrig

22,50

Olinda

kg

Marfrig

7,95

Olinda

kg

Rico

5,40

Olinda

kg

Sevale

6,90

Olinda
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isopor em condições higiênicas ideais ao transporte.
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Carne de frango - peito sem pele e sem osso Resfriada (0° a 7°), limpa, aspecto próprio.
Embalado em plástico de polietileno, pesando 1kg.
Devendo constar data de fabricação e peso, com
rotulagem especificado, tipo de carne, data de
fabricação, data de validade e registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF.
Deverá ser transportado em carro refrigerado ou em
caixas de isopor em condições higiênicas ideais ao
transporte.
Fígado de frango - Acondicionado em embalagem
plástica flexível, atóxica, resistente e transparente, em
pacotes de 1kg fresco, contendo identificação da
empresa, registro no SIF ou CISPOA com rótulo de
identificação do tipo de carne, com data de fabricação e
prazo de validade de 3 meses.
Carne de Porco – desossada, sem pele, cortada em
bifes Resfriada (0º a 7º), limpa, aspecto: próprio da
espécie, não amolecida nem pegajosa, cor: própria da
espécie, sem manchas esverdeadas, pardacentas ou de
qualquer espécie, isenta de parasitos e larvas. Odor e
sabor próprio. O percentual aceitável de gordura é de
10%. Embalagem em saco plástico, transparente e
atóxico, limpo, não violado, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação,
procedência, número de lote, data de validade,
quantidade do produto, número do registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de
inspeção do SIF. O produto deverá apresentar peso
líquido máximo de 3 kg por embalagem. Deverá ser
transportado em carro refrigerado ou em caixas de
isopor em condições higiênicas ideais ao transporte.

kg

Macedo

8,75

Olinda

kg

Macedo

2,10

Olinda

kg

Agra

13,47

Olinda

Nada mais havendo a tratar, esta ata, após lida, foi aprovada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Sessão
encerrada às 17h.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Vicente Alenir da Silva

Cristina Scalcon

Mariana dos Reis Pinto
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