
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Pregão Eletrônico Nº 000006/2022 - Processo Nº 006349

Vencedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA - ME

CNPJ 17.364.470/0001-37

Endereço RUA CAJUEIRO, 335 - SANTA PAULA I - VILA VELHA - ES - CEP: 29126160

Contato 2733393744      distribuidora.sp1@hotmail.com

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00005  CHARQUE BOVINO DIANTEIRO

Ítem Lote

00025041

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO
ingredientes: carne bovina, sal e conservantes. prazo de validade de
120 dias.
embalagem: peso liquido de 01 quilo e embalado a vacuo.
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. nos rotulos das
embalagens deverao estar impressos de forma clara as seguintes
informacoes: identificacao do produto inclusive a classificacao, marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade,
peso liquido, numero de registro no orgao competente (ministério da
agricultura/ sif/dipoa).
obs: o produto será recebido com o prazo de validade minimo de 100
dias a partir da data da entrega.

19.990,00500,00 39,980KG00002 00005

00025041

CHARQUE BOVINO DIANTEIRO
ingredientes: carne bovina, sal e conservantes. prazo de validade de
120 dias.
embalagem: peso liquido de 01 quilo e embalado a vacuo.
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. nos rotulos das
embalagens deverao estar impressos de forma clara as seguintes
informacoes: identificacao do produto inclusive a classificacao, marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade,
peso liquido, numero de registro no orgao competente (ministério da
agricultura/ sif/dipoa).
obs: o produto será recebido com o prazo de validade minimo de 100
dias a partir da data da entrega.

3.998,00100,00 39,980KG00011 00005

Total do Lote:  23.988,00

Total do Fornecedor:  23.988,00
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Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00002  CARNE BOVINA EM CUBOS CHA DE FORA CONGELADA

Ítem Lote

00025038

CARNE BOVINA EM CUBOS CHA DE FORA CONGELADA
com no máximo 4% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de
cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob
inspeção veterinária; a carne deve apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, estando de acordo com a legislação sanitária e ministério da
agricultura, contendo na embalagem o carimbo do sif, nome e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, cnpj, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso);
embalagem:
- primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 2 quilos;
- secundária: caixas de papelão reforçada, com abas superiores e
inferiores totalmente lacrado, identificada com o nome da empresa;
considerar-se-á imprópria para o consumo a embalagem defeituosa
que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
data de validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega do
produto.

97.204,003.800,00 25,580KG00001 00002

00025038

CARNE BOVINA EM CUBOS CHA DE FORA CONGELADA
com no máximo 4% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de
cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais em boas condições de saúde, abatidos sob
inspeção veterinária; a carne deve apresentar-se com aspecto próprio,
não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem
manchas esverdeadas, livres de parasitas, sujidades e qualquer
substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer
alteração, estando de acordo com a legislação sanitária e ministério da
agricultura, contendo na embalagem o carimbo do sif, nome e
composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de
registro no órgão oficial, cnpj, endereço de fabricante e distribuidor,
condições de armazenamento e quantidade (peso);
embalagem:
- primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 2 quilos;
- secundária: caixas de papelão reforçada, com abas superiores e
inferiores totalmente lacrado, identificada com o nome da empresa;
considerar-se-á imprópria para o consumo a embalagem defeituosa
que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
data de validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega do
produto.

10.232,00400,00 25,580KG00008 00002

Total do Lote:  107.436,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00003   CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA PATINHO CONGELADA

Ítem Lote

00025039

CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA PATINHO CONGELADA
com no máximo 4% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de
cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais

105.350,005.000,00 21,070KG00006 00003
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em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. a
carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que
possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração, estando de acordo com a
legislação sanitária e ministério da agricultura, contendo na embalagem
o carimbo do sif, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, cnpj,
endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade (peso);
embalagem:
- primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 01 quilo;
- secundária: caixas de papelão reforçada, com abas superiores e
inferiores totalmente lacrado, identificada com o nome da
empresa.considerar-se-á imprópria para o consumo a embalagem
defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
data de validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega do
produto.

00025039

CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIRA PATINHO CONGELADA
com no máximo 4% de gordura e 3% de aponevrose, isenta de
cartilagens e ossos, manipulada em boas condições higiênicas
provenientes de animais
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária. a
carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas,
livres de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que
possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração, estando de acordo com a
legislação sanitária e ministério da agricultura, contendo na embalagem
o carimbo do sif, nome e composição do produto, lote, data de
fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, cnpj,
endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e
quantidade (peso);
embalagem:
- primária: saco de polietileno atóxico, resistente, termossoldado,
contendo peso líquido de 01 quilo;
- secundária: caixas de papelão reforçada, com abas superiores e
inferiores totalmente lacrado, identificada com o nome da
empresa.considerar-se-á imprópria para o consumo a embalagem
defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração;
data de validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega do
produto.

12.642,00600,00 21,070KG00009 00003

Total do Lote:  117.992,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00004  CARNE SUINA PERNIL DE PORCO SEM OSSO

Ítem Lote

00025050

CARNE SUINA PERNIL DE PORCO SEM OSSO
as carnes deverão apresentar-se livres de parasitos e de qualquer
substância contaminante que possam alterá-la ou encobrir alguma
alteração. o produto deverá se manipulado em condições higiênicas
satisfatórias e proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção
veterinária. as carnes deverão ser de procedência idônea,

5.593,00350,00 15,980KG00010 00004
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inspecionadas pelo serviço de inspeção federal (s.i.f.) e divisão de
inspeção de produtos de origem animal (d.i.p.o.a).
características sensoriais:
aspecto: próprio da espécie, não amolecida ou pegajosa; cor: própria
da espécie, sem manchas esverdeadas; odor/sabor: próprios.
embalagem:
a embalagem inicial do produto deverá ser em saco de polietileno
atóxico, transparente, resistente e termossoldado devidamente
fechado, contendo aproximadamente de 01 a 05 kg. a embalagem final
deverá ser em caixa de papelão reforçada com o nome da empresa.
considerar-se-á imprópria para o consumo a embalagem defeituosa
que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração.
identificação: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação
vigente. no rótulo das embalagens deverão constar, de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação completa do produto,
inclusive marca; nome e endereço do fabricante, constando
obrigatoriamente número do sif; data de validade; componentes do
produto e informações nutricionais; peso líquido; condições de
armazenamento e empilhamento máximo (nas caixas); carimbo do sif e
número do lote.

Total do Lote:  5.593,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00006  FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADO

Ítem Lote

00025042

FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADO
frango coxa e sobrecoxa congelado; sem dorso e sem sambiquira,
máximo 4% de gordura, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa,
cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas; embalado com saco de
polietileno hermeticamente fechado, sem acumulo de líquidos em seu
interior (máximo de 6%), com identificação do produto, rótulo contendo
a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem
e registro do produto no sim e sif; data de validade: mínima de 10 (dez)
meses a contar da data de entrega do produto.

31.680,004.000,00 7,920KG00004 00006

00025042

FRANGO COXA E SOBRECOXA CONGELADO
frango coxa e sobrecoxa congelado; sem dorso e sem sambiquira,
máximo 4% de gordura, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa,
cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas; embalado com saco de
polietileno hermeticamente fechado, sem acumulo de líquidos em seu
interior (máximo de 6%), com identificação do produto, rótulo contendo
a data de abate, peso, fabricante, validade, temperatura de estocagem
e registro do produto no sim e sif; data de validade: mínima de 10 (dez)
meses a contar da data de entrega do produto.

3.168,00400,00 7,920KG00012 00006

Total do Lote:  34.848,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00007  FRANGO PEITO SEM OSSO E SEM PELE CONGELADO

Ítem Lote

00025043

FRANGO PEITO SEM OSSO E SEM PELE CONGELADO
máximo 4% de gordura, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa,
cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. embalagem plástica, sem
acúmulo de líquidos em seu interior (máximo de 6%), com identificação
do produto,

73.700,005.000,00 14,740KG00005 00007
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rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade,
temperatura de estocagem e registro do produto no sim e sif;
data de validade: máximo de 10 meses a contar da data de entrega do
produto.

00025043

FRANGO PEITO SEM OSSO E SEM PELE CONGELADO
máximo 4% de gordura, aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa,
cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. embalagem plástica, sem
acúmulo de líquidos em seu interior (máximo de 6%), com identificação
do produto,
rótulo contendo a data de abate, peso, fabricante, validade,
temperatura de estocagem e registro do produto no sim e sif;
data de validade: máximo de 10 meses a contar da data de entrega do
produto.

6.633,00450,00 14,740KG00013 00007

Total do Lote:  80.333,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade

00008  LINGUICA CALABRESA FINA DEFUMADA

Ítem Lote

00025044

LINGUICA CALABRESA FINA DEFUMADA
carne suina, carne mecanicamente separada de ave (frango e/ou
peru), agua, gordura suina, sal, proteina de soja, acucar, pimenta
calabresa, aromatizantes: aroma natural de fumaca, aromas naturais
de pimenta calabresa, noz moscada e pimenta preta e aromas identicos
aos naturais de alho, erva doce e oregano, estabilizante: tripolifosfato
de sodio, realcador de sabor: glutamato monossodico, corantes:
caramelo iv, carmim de cochonilha e vermelho de beterraba,
antioxidante: isoascorbato de sodio, conservador: nitrito de sodio. nao
contem gluten. prazo de validade de 90 dias. embalagem: peso liquido
de 01 quilo.
valor nutricional: valor energetico: 162 a 185 kcal/ carboidratos 0,0 a
0,70 gramas/ proteinas: 8,5 a 8 gramas/ gorduras totais: 14 a 17
gramas/ gorduras trans: 0,0 gramas/ fibra: 0,0 gramas/ sodio: 671 a
750 mg.
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. nos rotulos das
embalagens deverao estar impressos de forma clara as seguintes
informacoes: identificacao do produto inclusive a classificacao, marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade,
peso liquido, numero de registro no orgao competente (ministério da
agricultura/ sif/ dipoa)..
obs: o produto será recebido com o prazo de validade minimo de 75
dias a partir da data da entrega.

11.982,00600,00 19,970KG00007 00008

00025044

LINGUICA CALABRESA FINA DEFUMADA
carne suina, carne mecanicamente separada de ave (frango e/ou
peru), agua, gordura suina, sal, proteina de soja, acucar, pimenta
calabresa, aromatizantes: aroma natural de fumaca, aromas naturais
de pimenta calabresa, noz moscada e pimenta preta e aromas identicos
aos naturais de alho, erva doce e oregano, estabilizante: tripolifosfato
de sodio, realcador de sabor: glutamato monossodico, corantes:
caramelo iv, carmim de cochonilha e vermelho de beterraba,
antioxidante: isoascorbato de sodio, conservador: nitrito de sodio. nao
contem gluten. prazo de validade de 90 dias. embalagem: peso liquido
de 01 quilo.
valor nutricional: valor energetico: 162 a 185 kcal/ carboidratos 0,0 a
0,70 gramas/ proteinas: 8,5 a 8 gramas/ gorduras totais: 14 a 17
gramas/ gorduras trans: 0,0 gramas/ fibra: 0,0 gramas/ sodio: 671 a

1.997,00100,00 19,970KG00014 00008
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750 mg.
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. nos rotulos das
embalagens deverao estar impressos de forma clara as seguintes
informacoes: identificacao do produto inclusive a classificacao, marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade,
peso liquido, numero de registro no orgao competente (ministério da
agricultura/ sif/ dipoa)..
obs: o produto será recebido com o prazo de validade minimo de 75
dias a partir da data da entrega.

00025044

LINGUICA CALABRESA FINA DEFUMADA
carne suina, carne mecanicamente separada de ave (frango e/ou
peru), agua, gordura suina, sal, proteina de soja, acucar, pimenta
calabresa, aromatizantes: aroma natural de fumaca, aromas naturais
de pimenta calabresa, noz moscada e pimenta preta e aromas identicos
aos naturais de alho, erva doce e oregano, estabilizante: tripolifosfato
de sodio, realcador de sabor: glutamato monossodico, corantes:
caramelo iv, carmim de cochonilha e vermelho de beterraba,
antioxidante: isoascorbato de sodio, conservador: nitrito de sodio. nao
contem gluten. prazo de validade de 90 dias. embalagem: peso liquido
de 01 quilo.
valor nutricional: valor energetico: 162 a 185 kcal/ carboidratos 0,0 a
0,70 gramas/ proteinas: 8,5 a 8 gramas/ gorduras totais: 14 a 17
gramas/ gorduras trans: 0,0 gramas/ fibra: 0,0 gramas/ sodio: 671 a
750 mg.
rotulagem: de acordo com a legislacao vigente. nos rotulos das
embalagens deverao estar impressos de forma clara as seguintes
informacoes: identificacao do produto inclusive a classificacao, marca,
nome e endereço do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade,
peso liquido, numero de registro no orgao competente (ministério da
agricultura/ sif/ dipoa)..
obs: o produto será recebido com o prazo de validade minimo de 75
dias a partir da data da entrega.

3.994,00200,00 19,970KG00017 00008

Total do Lote:  17.973,00

Total do Fornecedor:  364.175,00

Total Geral:  388.163,00
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