
PREGÃO ELETRÔNICO
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Pregão Eletrônico   Nº 00012/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

31.281.483/0001-73 - ANDRE GONTIJO EMPREENDIMENTO COMERCIAL & EVENTOS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Carne bovina in
natura

Quilograma 300 R$ 29,3700 R$ 29,3600 R$ 8.808,0000

Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: ACEM ISCA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acém Isca - Carne Bovina (Acém), cortada em iscas, limpa, magra, sem pele, sem
pelancas, congelada. Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente, a vácuo, contendo 01 kg. Com registro em
órgão competente. Nome e endereço do abatedouro. Com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade (validade
mínima de 6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas

2 Carne bovina in
natura

Quilograma 300 R$ 29,0500 R$ 29,0400 R$ 8.712,0000

Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: ACEM MOIDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acém Moído - Carne Bovina Triturada (Acém), limpa, magra, sem pele, sem pelancas,
congelada. Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente, a vácuo, contendo 01 kg. Com registro em órgão
competente. Nome e endereço do abatedouro. Com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade (validade mínima de
6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas

3 Carne bovina in
natura

Quilograma 400 R$ 28,1300 R$ 28,0800 R$ 11.232,0000

Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: ACEM PEÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Acém Peça- Carne Bovina Peça (Acém), limpa, magra, sem pele, sem pelancas,
congelada. Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente, a vácuo, contendo 01 kg. Com registro em órgão
competente. Nome e endereço do abatedouro. Com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade (validade mínima de
6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas

4 Carne bovina in
natura

Quilograma 300 R$ 41,0900 R$ 41,0800 R$ 12.324,0000

Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: ALCATRA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alcatra - Bovina, magro, congelado ou resfriado*, com cor, sabor e odor característicos
do produto de boa qualidade, em embalagens transparentes à vácuo ou fechamento lacrado, com denominação do nome do produto,
fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade. Embalados em 1kg

5 Frios Quilograma 200 R$ 20,4300 R$ 20,4200 R$ 4.084,0000
Marca: PIF PAF
Fabricante: PIF PAF
Modelo / Versão: APRESUNTADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresuntado - Inteiro, refrigerado, composto por carne suína selecionada, com pouca
gordura. A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou
verdes. Embalagem incolor e transparente, atóxica. Com registro em órgão competente. Com identificação do produto, peso, lote e
data de fabricação, validade (validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega)

6 Carne defumada Quilograma 200 R$ 37,5800 R$ 37,5700 R$ 7.514,0000
Marca: SAUDALI
Fabricante: SAUDALI
Modelo / Versão: BACON
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bacon - Bacon defumado, em manta, fresco, com pele, isenta de aditivos ou
substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente, a vácuo. Com registro em órgão competente.
Com identificação do produto, lote e data de fabricação, validade (validade mínima de 6 meses a contar a partir da entrega).
Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais,padronizadas e lacradas.

7 Carne salgada Quilograma 200 R$ 35,4700 R$ 35,4600 R$ 7.092,0000
Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: CARNE DE SOL 2° QUALIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne de Sol - Carne bovina de 2ª qualidade, pouca gordura, cortada em cubos, deverá
vir em manta inteira, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente, a
vácuo, contendo 1 kg. Com registro em órgão competente. Com identificação do produto, lote e data de fabricação,validade (validade
mínima de 6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas.

8 Carne bovina in Quilograma 300 R$ 41,2100 R$ 41,2100 R$ 12.363,0000



natura
Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: CHÃ DE DENTRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chã de dentro - Bovina, magro, congelado ou resfriado*, com cor, sabor e odor
característicos do produto de boa qualidade, em embalagens transparentes à vácuo ou fechamento lacrado, com denominação do
nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade.
Embalados em 1kg

9 Carne bovina in
natura

Quilograma 250 R$ 23,2500 R$ 23,2400 R$ 5.810,0000

Marca: FRIGOCORT
Fabricante: FRIGOCORT
Modelo / Versão: COSTELA BOVINA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Costela Bovina - Carne bovina, tipo costelinha. Com maior percentual de carne do que
osso, congelada, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas
características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente, a
vácuo, contendo 01 kg. Com registro em órgão competente. Com identificação do produto, lote e data de fabricação,validade
(validade mínima de 6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais,
padronizadas e lacradas

10 Carne suína in
natura

Quilograma 250 R$ 23,1300 R$ 23,1200 R$ 5.780,0000

Marca: SAUDALI
Fabricante: SAUDALI
Modelo / Versão: COSTELINHA SUINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Costelinha Suína - COSTELINHA DE PORCO, resfriada, isenta de aditivos ou substancias
estranhas ao produto, que sejam improprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura e acondicionada em embalagens plásticas transparentes. A embalagem
devera´ conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto,
numero do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto devera´ apresentar validade de
no mínimo de 6 meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01kg

11 Carne de ave in
natura

Quilograma 600 R$ 11,7100 R$ 11,7000 R$ 7.020,0000

Marca: AVENOVA
Fabricante: AVENOVA
Modelo / Versão: COXA E SOBRECOXA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Coxa e sobrecoxa de Frango, Coxa (50% do total) e contra coxa (50% do total),
congelada, sem tempero, limpa, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e
transparente, a vácuo, contendo 01 kg, sendo tolerada a variação de até 8%no peso liquido do produto descongelado em relação ao
peso congelado. Com registro em órgão competente. Nome e endereço do abatedouro. Com identificação do produto, lote e data de
fabricação, validade (validade mínima de 6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas
condições estruturais, padronizadas e lacradas

13 Peixe in natura Quilograma 150 R$ 37,8800 R$ 37,8700 R$ 5.680,5000
Marca: PIF PAF
Fabricante: PIF PAF
Modelo / Versão: FILE DE MERLUZA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filé de peixe - FILÉ DE MERLUZA, congelado, limpo, fresco, sem couro ou escamas,
sem espinha, fatiados em bifes de 120 gramas em média, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam
improprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), acondicionado em embalagem
plástica transparente, atóxica. A embalagem devera´ 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,
IMA ou SIM. O produto devera´ apresentar validade de 80% a partir da data de entrega. Embalagem de 01 quilo

14 Carne de ave in
natura

Quilograma 500 R$ 13,3800 R$ 13,3700 R$ 6.685,0000

Marca: AVENOVA
Fabricante: AVENOVA
Modelo / Versão: FRANGO INTEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Frango inteiro, congelado, de 1ª qualidade, pesando individualmente no máximo 2kg,
em embalagem transparente, à vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no
Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação e validade.

15 Embutido Quilograma 200 R$ 26,4300 R$ 26,4200 R$ 5.284,0000
Marca: SAUDALI
Fabricante: SAUDALI
Modelo / Versão: Linguiça Calabresa
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Linguiça Calabresa - Preparada com carne não mista, toucinho e pouco condimentos,
sem pimenta, baixo teor de gordura, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, em gomos de aproximadamente 90g,
isenta de sujidades, parasitas e larvas. Mantida em temperatura de refrigeração adequada. O produto não deverá apresentar a
superfície pegajosa ou de consistência anormal. Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente e vácuo. Com
registro em órgão competente. Com identificação doproduto, lote e validade (validade mínima de 6 meses a contar a partir da
entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas

16 Embutido Quilograma 200 R$ 26,4700 R$ 26,4600 R$ 5.292,0000
Marca: AVENOVA
Fabricante: AVENOVA
Modelo / Versão: Linguiça de Frango
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Linguiça de Frango - Preparada com carne de frango, em gomos, de aproximadamente
90 g, pouco condimento, sem pimenta, baixo teor de gordura, com aspecto normal, firme, sem umidade, isenta de sujidades,
parasitas e larvas. Mantida em temperatura de refrigeração adequada. O produto não deverá apresentar a superfície pegajosa ou de
consistência anormal. Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente e vácuo. Com registro em órgão
competente. Com identificação do produto, lote e validade (validade mínima de 6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas
em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas

17 Embutido Quilograma 300 R$ 22,9800 R$ 22,9700 R$ 6.891,0000
Marca: SAUDALI
Fabricante: SAUDALI
Modelo / Versão: Linguiça Toscana 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Linguiça Toscana - Preparada com carne suína e condimentos. Sem pimenta, com
aspecto normal, firme, sem umidade, isento de sujidades, parasitas e larvas. Mantida em temperatura de refrigeração adequada. O
produto não deverá apresentar a superfície pegajosa ou de consistência anormal. Embalagem de polietileno resistente, atóxico,
incolor e transparente e vácuo. Com registro em órgão competente. Com identificação do produto, lote e validade (validade mínima
de 6 meses a contar a partir da entrega). Acomodadas em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e
lacradas

18 Carne suína in
natura

Quilograma 300 R$ 22,6200 R$ 22,6100 R$ 6.783,0000

Marca: SUINCO
Fabricante: SUINCO
Modelo / Versão: LOMBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lombo Suíno - Lombo congelado, limpo, embalado individualmente em plástico de
polietileno, transparente, atóxico e resistente. A embalagem devera´ 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, IMA ou SIM. O produto devera´ apresentar validade de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1kg

19 Frios Quilograma 120 R$ 18,3300 R$ 18,3200 R$ 2.198,4000
Marca: PIFPAF
Fabricante: PIFPAF
Modelo / Versão: MORTADELA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mortadela - Inteiro e resfriada. O produto deve conter carne bovina e suína. A gordura
deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes. Embalagem incolor e transparente, atóxica. Com registro em
órgão competente. Com identificação do produto, peso, lote e data de fabricação, validade (validade mínima de 2 meses a contar da
data de entrega).

20 Carne de ave in
natura

Quilograma 300 R$ 17,7600 R$ 17,7500 R$ 5.325,0000

Marca: AVENOVA
Fabricante: AVENOVA
Modelo / Versão: PEITO DE FRANGO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peito de Frango - Filé de peito de frango com osso resfriado, com cor, odor e sabor
característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem transparente à vácuo, com denominação do nome do produto,
fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA OU SIM), data de fabricação, validade e lote. Embalados de 500g
a 2 kg

21 Queijo Quilograma 200 R$ 41,1200 R$ 41,1100 R$ 8.222,0000
Marca: VIDA
Fabricante: VIDA
Modelo / Versão: QUEIJO MUSSARELA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Queijo Mussarela - Inteira e resfriado. O produto deve conter cheiro e sabor de leite,
porém ligeiramente ácido. Textura firme e sem buracos. Embalagem incolor e transparente, atóxica. Com registro em órgão
competente. Com identificação do produto, peso, lote e data de fabricação, validade (validade mínima de 2 meses a contar da data de
entrega).

22 Embutido Quilograma 250 R$ 13,6300 R$ 13,6200 R$ 3.405,0000
Marca: PIFPAF
Fabricante: PIFPAF
Modelo / Versão: SALSICHA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Salsicha tipo hot-dog, de primeira qualidade, congelada, constituída de carne bovina e
de aves, com condimentos triturados e cozidos. Embalagem de polietileno resistente, atóxico, incolor e transparente e a vácuo. Com
registro em órgão competente. Com identificação do produto, lote e validade (validade mínima de 6 meses a contar a partirda
entrega)

Total do Fornecedor: R$
146.504,9000

 
 

Valor Global da Ata: R$
146.504,9000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.
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