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 Valor ref. total: 234.310,00       Desconto médio: 3,72%      Total economizado: 7.850,00

Quantidade.: 1 Total lote: 38.000,00LOTE 1

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 CARNE BOVINA IN NATURA EM CUBOS CONGELADA (PATINHO OU 
COXÃO MOLE) 1. Descrição do objeto: carne de 1ª categoria – no corte coxão 
mole ou patinho. Proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos 
sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser realizada a 
aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A 
carne bovina em cubos congelada, no corte coxão mole deve apresentar-se 
livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la 
ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo, 10 % de gordura, ser 
isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. 
Devendo ser congelada e transportada à temperatura de – 18º C (dezoito 
graus centígrados negativos) ou inferior. Sendo que os cubos deverão ter as 
dimensões aproximadas de 2x2x2 cm. Processo: Refile, equalização e 
congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com 
equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento 
com tecnologia Individually Quick Frozen (IQF) para congelamento individual. 
2. Características organolépticas: Ø Aspecto próprio de cada espécie, não 
amolecido e nem pegajoso; Ø Cor própria de cada espécie, sem manchas 
esverdeadas; Ø Cheiro próprio; Ø Sabor próprio. 2.1 Características gerais: o 
produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. 
Observar as especificações da Norma Técnica de Alimentos 3, Conforme a Lei 
Federal Nº 6.437/77. (Art. 10, Inciso IV), bem como o Decreto Estadual Nº 
20.786/98, que regulamenta o Código Sanitário de Pernambuco, (Art.431); 3. 
Embalagem e peso: o produto deverá estar congelado, em embalagem 
plástica flexível, atóxica, resistente, em pacotes de 1kg. Embalagem íntegra, 
sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos, protegida 
externamente em caixa de papelão rotulada reforçada, com as abas superior e 
inferior totalmente lacradas contendo até 20 kg. Não serão aceitas 
embalagens defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou 
deterioração. 4. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressos de forma 
clara e indelével as seguintes informações: Nome e endereço do abatedouro, 
constando obrigatoriamente registro no SIF; Identificação completa do produto, 
constando inclusive os dizeres: CARNE BOVIN

1.000 38,00 35,50 6,58% 2.500,00

Média lote (%): 6,58% Econ. lote: 2.500,00
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Quantidade.: 1 Total lote: 38.400,00LOTE 2

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 CARNE BOVINA IN NATURA MOÍDA CONGELADA - 1. DESCRIÇÃO: carne 
de 1ª categoria – no corte patinho. Proveniente de machos da espécie bovina, 
sadios, abatidos sob inspeção veterinária. Durante o processamento, deve ser 
realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagem e 
aponevroses). A carne bovina moída congelada, no corte patinho deve 
apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que 
possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá conter no máximo, 10 % 
de gordura, ser isenta de cartilagens, de ossos e conter no máximo 3% de 
aponevroses. Devendo ser congelada e transportada à temperatura de – 18º C 
(dezoito graus centígrados negativos) ou inferior. 2. Características gerais: o 
produto não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, exudato ou partes 
flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. 
Observar as especificações da Norma Técnica de Alimentos 3. Conforme a Lei 
Federal Nº 6.437/77. (Art. 10, Inciso IV), bem como o Decreto Estadual Nº 
20.786/98, que regulamenta o Código Sanitário de Pernambuco, (Art.431); 2.1 
Características organolépticas: Aspecto próprio de cada espécie, não 
amolecido e nem pegajoso; Cor própria de cada espécie, sem manchas 
esverdeadas; Cheiro próprio; Sabor próprio. 3. Embalagem e peso: o produto 
deverá estar congelado, ser embalado a vácuo, em embalagem plástica 
flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes de 1kg. Embalagem 
íntegra, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos, 
protegida externamente em caixa de papelão rotulada reforçada, com as abas 
superior e inferior totalmente lacradas contendo até 20kg. Não serão aceitas 
embalagens defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou 
deterioração. 4. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a 
legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão estar impressos de forma 
clara e indelével as seguintes informações: Declarar marca; Nome e endereço 
do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF; Identificação 
completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE 1ª 
CATEGORIA (patinho); Data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo 
para consumo de 12 meses; temperatura de estocagem, armazenamento e 
conservação; peso líquido; condições de armazenamento.

1.200 32,00 31,90 0,31% 120,00

Média lote (%): 0,31% Econ. lote: 120,00

Quantidade.: 1 Total lote: 21.500,00LOTE 3 Média lote (%): 4,65% Econ. lote: 1.000,00
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Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 CARNE BOVINA BIFADA - DESCRIÇÃO; Carne bovina, de 1º qualidade, tipo 
coxão mole, em bife de aproximadamente 1 cm; Resfriado; e No Máximo 10% 
de Sebo e Gordura, Com Aspecto, cor, cheiro e Sabor Próprio; Embalada 
Saco Plástico Transparente, atóxico; que deve esta serrada em tamanho 
pequeno, higienizada, em perfeitas condições para o consumo humano, 
embalada em sacos plásticos pesando entre 1 a 2 kg; e Suas Condições 
Deverão Estar de Acordo Com as legislação em vigor, que deverá ser 
entregue em PACOTES DE 1 a 2 KG aproximadamente com os bifes 
cortados, na embalagem plástico de 1kg, prazo de validade e prazo máximo 
para consumo de 12 meses;

500 43,00 41,00 4,65% 1.000,00

Quantidade.: 1 Total lote: 15.000,00LOTE 4

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 COSTELA BOVINA, IN NATURA; DESCRIÇÃO: Costela bovina de 1º 
qualidade, peça congelada a -18ºc, embalado a vácuo, em embalagem 
individual por peça, reembalado em caixa de papelão cintada, com validade 
mínima de doze meses, na embalagem primaria deve constar as seguintes 
informações: marca comercial, nome e descrição do produto, carimbo do 
ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (SIF), e demais dizeres 
obrigatórios, conforme legislação em vigor, que deverá ser entregue em 
embalagem plástico de 1kg, prazo de validade e prazo máximo para consumo 
de 12 meses

500 30,00 27,50 8,33% 1.250,00

Média lote (%): 8,33% Econ. lote: 1.250,00

Quantidade.: 1 Total lote: 9.600,00LOTE 5 Média lote (%): 4,17% Econ. lote: 400,00
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Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 CARNE BOVINA DE SOL: DESCRIÇÃO, Carne Bovina, tipo carne de sol, de 
primeira qualidade, em pedaço, (Acém ou músculo sem osso) - Maciça, com 
baixo teor de gordura, sem nervuras, cartilagem e conservantes. Resfriada, 
limpa, com aspecto próprio da espécie, não amolecida, não pegajosa, cor 
própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas, odor próprio. 
O produto deverá apresentar-se congelado à temperatura de -12°C (doze 
graus negativos) a -18°C (dezoito graus negativos). Embalagem 
preferencialmente a vácuo plástico cristal de 3 a 5Kg. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação do fabricante, procedência, 
informações nutricionais, embalagem em filme PVC transparente ou saco 
plástico transparente, com identificação do produto e prazo de validade. O 
produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a partir 
da data de entrega na unidade requisitante, com o peso expresso na 
embalagem plástico de 1kg.

200 48,00 46,00 4,17% 400,00

Quantidade.: 1 Total lote: 5.200,00LOTE 6

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 LINGUIÇA CALABRESA, tipo mista, higienizada, em perfeitas condições para 
o consumo humano, envazada à vácuo embalagem pacote de 2,5 kg, de 1ª 
qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, embalada a vácuo em saco 
plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que 5.000 Kg R
$ 30,23 R$ 151.150,00 garanta a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionado em caixas lacradas. Prazo de validade mínima de 40 
dias após a data da entrega

200 26,00 25,50 1,92% 100,00

Média lote (%): 1,92% Econ. lote: 100,00

Quantidade.: 1 Total lote: 45.360,00LOTE 7

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 FRANGO INTEIRO CONGELADO: DESCRIÇÃO, de 1º qualidade, embalados 
individualmente em saco plástico, acondicionados em caixa de papelão, 
congelados a -18ºc, com perda máxima de peso no degelo de 6% do peso 
bruto e validade mínima de doze meses. na embalagem primaria deve constar 
as seguintes informações: marca comercial, nome e descrição do produto, 
carimbo do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento (SIF), e demais 
dizeres obrigatórios, conforme legislação em vigor, que deverá ser entregue 
em embalagem plástico, conteúdo caixa de 20x1Kg, prazo de validade e prazo 
máximo para consumo de 12 meses;

3.600 12,60 12,30 2,38% 1.080,00

Média lote (%): 2,38% Econ. lote: 1.080,00

Quantidade.: 1LOTE 8 Média lote (%): 5,00%
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Total lote: 12.000,00Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 PEITO DE FRANGO CONGELADO: DESCRIÇÃO, de 1º qualidade, peito de 
frango, sem osso e sem pele, embalados em saco plástico, acondicionados 
em caixa de papelão, congelados a -18ºc, com perda máxima de peso no 
degelo de 6% do peso bruto e validade mínima de doze meses. na 
embalagem primaria deve constar as seguintes informações: marca comercial, 
nome e descrição do produto, carimbo do ministério da agricultura, pecuária e 
abastecimento (SIF), e demais dizeres obrigatórios, conforme legislação em 
vigor, que deverá ser entregue em embalagem plástico, conteúdo caixa de 
20x1Kg, prazo de validade e prazo máximo para consumo de 12 meses

600 20,00 19,00 5,00% 600,00

Econ. lote: 600,00

Quantidade.: 1 Total lote: 4.250,00LOTE 9

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 OVO DE GALINHA CAIPIRA, EXTRA A BRANCO GRAÚDO (60 A 65G), 
DESCRIÇÃO: Ovo de galinha, fresco, com superfície lisa e limpa, casca inteira 
e sem brilho, sem deformações, sangue, fezes ou rachaduras e totalmente 
intactos. Deverão ser de tamanho GRANDE com peso aceitável de 60 a 65g, 
transportada em embalem própria tipo bandeja de 24 unidades, com prazo de 
validade mínima 20 dias;

500 8,50 8,00 5,88% 250,00

Média lote (%): 5,88% Econ. lote: 250,00

Quantidade.: 1 Total lote: 36.000,00LOTE 10

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 CARNE DE BODE COM OSSO- congelada, com aspecto firme, na cor 
vermelho vivo embalagem plástica, a vácuo, com registro de inspeção 
sanitária, dados do fabricante, informação nutricional, especificação do 
produto, data de vencimento estampado na embalagem, validade mínima de 6 
meses a partir da data de entrega, que deverá ser entregue em embalagem 
plástico de 1kg

1.500 24,00 23,80 0,83% 300,00

Média lote (%): 0,83% Econ. lote: 300,00

Quantidade.: 1 Total lote: 3.000,00LOTE 11 Média lote (%): 3,33% Econ. lote: 100,00
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Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 PRESUNTO COZIDO FATIADO 1. DESCRIÇÃO: Carne de pernil suíno 
cozida, fatiada e resfriado. Textura macia, suavemente temperada e coloração 
rosada. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja 
e corantes naturais. O presunto deverá ser preparado com carnes suínas em 
perfeito estado de conservação, não sendo permitida a substituição por carne 
bovina e nem o emprego de carnes e gorduras provenientes de animais 
eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água não deverá ultrapassar 
10% (dez por cento) em peso. O presunto fatiado deve apresentar-se livre de 
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração. Devendo estar refrigerado ou congelado. 
Ingredientes: carne suína, água, sal, proteína isolada de soja, açúcar, 
estabilizante polifosfato de sódio (espessante carragena (INS 407), 
antioxidante eritorbato de sódio (INS 316), realçador de sabor glutamato 
monossódico (INS 621) e conservador nitrito de sódio (INS 250). 2. 
Características organolépticas: Aspecto próprio de cada espécie, não 
amolecido e nem pegajoso;cor própria de cada espécie, sem manchas 
esverdeadas; cheiro próprio; sabor próprio. 3. Embalagem e peso: A 
embalagem original deve ser a vácuo e saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, acondicionados em caixas lacradas A embalagem 
deve conter externamente os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 
Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 
do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da 
Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima 
de 120 dias. Embalagem média 1 Kg. 4. Rotulagem: o produto deverá ser 
rotulado de acordo com a legislação vigente. No rótulo da embalagem deverão 
estar impressos de forma clara e indelével as seguintes  Nome e endereço do 
fabricante, constando obrigatoriamente informações: Identificação completa do 
produto, constando registro no SIF, SISP ou SIM; data de fabricação, prazo de 
validade e prazo máximo para inclusive a marca; temperatura de estocagem, 
armazenamento e conservação; consumo; condições de armazenamento. 
peso líquido; embalagem plástico de 1kg. Validade mínima de 120 dias;

100 30,00 29,00 3,33% 100,00

Quantidade.: 1 Total lote: 4.000,00LOTE 12 Média lote (%): 2,50% Econ. lote: 100,00
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Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 MUSSARELA, - DESCRIÇÃO, o produto deverá ser fatiado em torno de 
20gramas cada fatia, embalagem a vácuo em pacotes de 1kg, contendo nº do 
registro no órgão fiscalizador (SIM, SIF OU IMA), com data de fabricação e 
validade. Composição do produto, valores nutricionais, deverá ser 
transportado sob refrigeração e a entrega deverá acontecer conforme o pedido 
da secretaria de saúde, que agendará a data de recebimento. Apresentar ficha 
técnica assinada pelo responsável técnico da empresa e alvará da vigilância 
sanitária ou registro no sim(SISBI) ou ima ou SIF ou em órgão competente, 
que deverá ser entregue em embalagem plástico de 1kg. Validade de no 
mínimo de 120 dias;

100 40,00 39,00 2,50% 100,00

Quantidade.: 1 Total lote: 2.000,00LOTE 13

Item Descrição Quantidade Val. Ref. Val. Final Economia (%) Econ. Item

1 APRESUNTADO - DESCRIÇÃO, O produto deverá ser cozido obtido de pernil 
ou outra parte do suíno sadio com aspecto, cor e cheiro e sabor próprio; 
apresentação: fatiado e embalado em bandeja de isopor com filme plástico, 
devidamente identificado com a marca do produto, peso e data de validade; 
estado de conservação: resfriado, que deverá ser entregue em embalagem 
plástico de 1kg, com validade de no mínimo de 90 dias;

100 20,00 19,50 2,50% 50,00

Média lote (%): 2,50% Econ. lote: 50,00
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_________________________________________________________________________
PREGOEIRO:   JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO   MARIA VENERADA SOUZA RODRIGUES

_________________________________________________________________________
EQUIPE DE APOIO   MARIA NATALIA LEANDRO ALENCAR
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