
ITEM PRODUTO QTDE UNID Tipo Cota Empresa Marca Referência Vl. Unit. Vl. Total Ficha Técnica Aprovada Motivo da Desclassificação

1

030.07.03499 - CAÇÃO EM CUBOS - Cação sem pele congelado em cubos, íntegro, limpo,
eviscerado, sem osso, cartilagens e parasitas, manipulado sob rígidas condições de higiene,
livre de resíduos de vísceras, manchas e de substâncias químicas e quaisquer outros
contaminantes. Cada cubo deverá ter em média 25 a 40 gramas. Após descongelamento, o
produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios. Embalagem primária:
plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos,
com rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de
acondicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de
entrega, sob temperatura máxima -12º C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as
características físicoquímicas. Suas condições deverão estar de acordo com as legislações
vigentes e com registro no SIF, SISP ou DIPOA. Produto sujeito a verificação no ato da
entrega e a embalagem deve constar peso líquido (antes do congelamento) e peso bruto
após congelamento. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato
da entrega.

2160 KG ABERTA
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL - EPP

 BOA PESCA CONF. EDITAL 37,10R$    80.136,00R$       SIM SIM

2

030.07.03502 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: ACÉM MOÍDA IQF – Carne
proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou
Municipal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e
Sanitária de Origem Animal, livre de sujidades, parasitas e excesso de gordura in natura, e
também após o preparo. Antes do processamento deverá ser realizada a
aparagem(eliminação dos excessos de gordura, cartilagens e aponevroses). Devem ser
moídas em equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento com tecnologia 
IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Embalado em embalagem de
polietileno de baixa densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, lacrada por termossoldagem, rotulada de acordo com a
legislação vigente em rótulo litografado,de forma clara e indelével, mantida a temperatura
máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características
físicoquímicas. Lipídeos máx. 10g por 100g. Validade: 9 (nove) meses à contar da data de
fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kgs . Apresentar ficha técnica do produto. Produto
sujeito a verificação no ato da entrega

12600 KG ABERTA
DELTA INDUSTRIA DE COMERCIOS E 

PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.

jdfoods/sif 3086 17,90R$    225.540,00R$     SIM SIM

3

030.07.03503 - CARNE CONGELADA DE BOVINO MOÍDA: PATINHO MOÍDO IQF – Carne
(patinho) proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal,
Estadual ou Municipal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Origem Animal, livre de sujidades, parasitas e excesso de gordura in
natura, e também após o preparo. Antes do processamento deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura, cartilagens e aponevroses). Devem ser moídas em
equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento com tecnologia IQF
(Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Embalado em embalagem de
polietileno de baixa densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, lacrada por termossoldagem, rotulada de acordo com a
legislação vigente em rótulo litografado,de forma clara e indelével, mantida a temperatura
máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-
químicas. Validade: 9 (nove) meses à contar da data de fabricação. Embalagem primária: 1
a 2 kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega

8400 KG ABERTA
DELTA INDUSTRIA DE COMERCIOS E 

PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.

jdfoods/sif 3086 19,90R$    167.160,00R$     SIM SIM

1º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FICHA TÉCNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
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030.07.03504 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: ACÉM EM CUBOS IQF –
Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, Estadual
ou Municipal, deve estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Origem Animal, livre de sujidades, parasitas e excesso de gordura in
natura, e também após o preparo. Durante o processamento deverá ser realizada a
aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagens e aponevroses). Devem ser
cortados em cubos em equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento
com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Os cubos
deverão ter cerca de 2 a 3 cm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e
sabor próprios, livre de manchas. Embalado em embalagem de polietileno de baixa
densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos,
lacrada por termossoldagem, rotulada de acordo com a legislação vigente em rótulo
litografado, de forma clara e indelével. Mantida a temperatura máxima de -12°C e
transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas. Lipídeos
máx. 10g por 100g. Validade: 9 (nove) meses à contar da data de fabricação. Embalagem
primária: 1 a 2kg. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato
da entrega.

11400 KG ABERTA
DELTA INDUSTRIA DE COMERCIOS E 

PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.

jdfoods/sif 3086 26,10R$    297.540,00R$     SIM SIM

5

030.07.03505 - CARNE CONGELADA DE BOVINO SEM OSSO: PATINHO EM CUBOS IQF
– Carne (patinho) proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal,
Estadual ou Municipal, deve estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção
Industrial e Sanitária de Origem Animal, livre de sujidades, parasitas e excesso de gordura in
natura, e também após o preparo. Durante o processamento deverá ser realizada a
aparagem (eliminação dos excessos de gordura, cartilagens e aponevroses). Devem ser
cortados em cubos em equipamento apropriado e congelados em túnel de congelamento
com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Os cubos
deverão ter cerca de 2 a 3 cm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e
sabor próprios, livre de manchas. Embalado em embalagem de polietileno de baixa
densidade, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos,
lacrada por termossoldagem, rotulada de acordo com a legislação vigente em rótulo
litografado, de forma clara e indelével. Mantida a temperatura máxima de -12°C e
transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado,
como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químicas. Validade: 9
(nove) meses à contar da data de fabricação. Embalagem primária: 1 a 2kg. Apresentar
ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

8640 KG ABERTA
DELTA INDUSTRIA DE COMERCIOS E 

PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA.

 jdfoods/sif 3086 31,40R$    271.296,00R$     SIM SIM

6

030.07.03506 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - congelado (à temperatura que
garanta que o produto atinja -12°C ou inferior no centro da carne), com osso e pele,
manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, abatidos sob
inspeção veterinária e com registro no SIF, SISP ou DIPOA. O produto deverá ser livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma
alteração, porcionada com gramatura de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve
ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter no
máximo 10% de gordura e peles, sem injeção de água. Aparência: própria, musculatura
firme e superfície não pegajosa; odor característico e cor própria, sem manchas de sangue,
azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: o produto deverá estar congelado e embalado
com plástico de polietileno, flexível, atóxico, não violado, transparente ou não, resistente ao
transporte e armazenamento. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével, de
acordo com a legislação vigente. Os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. Validade mínima
de 9 (nove) meses a partir da data de entrega, Apresentar ficha técnica do produto. Produto
sujeito a verificação no ato da entrega.

1920 KG ABERTA ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA ROSAVES  IQF 9,80R$      18.816,00R$       SIM SIM

7

030.07.03507 - EMPANADOS DE CARNE DE AVES - Produto obtido através de carne de
frango, farinha de trigo fortificada com ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, farinhas,
temperos, aromatizantes, e outros ingredientes permitidos. Cada unidade do empanado deve 
pesar de 20 a 35g. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos,
resistente e atóxico, lacrada por termossoldagem com capacidade de acondicionamento
entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Mantida
a temperatura adequada e transportada em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as
características físico-químicas. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de
entrega da mercadoria. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no
ato da entrega

2010 KG ABERTA ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA  BAITA PACOTE 16,70R$    33.567,00R$       NÃO
FICHA TÉCNICA NÃO 

APRESENTA ASSINATURA 
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
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030.07.03508 - FÍGADO BOVINO EM ISCAS - Fígado bovino em iscas congelado IQF,
proveniente de gado sadio, abatido sob fiscalização em condições sanitárias adequadas,
com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, com cor própria, sem manchas
esverdeadas,com cheiro e sabor próprio, com ausência de sujidades,aparas, nervos,
tendões, aponevroses, parasitas e larvas. Em pacotes de 1 a 2 Kg. Embalagem plástica de
polietileno, transparente, resistente e atóxico, com registro no Ministério da Agricultura,
informação do fabricante, especificação do produto e data de validade. Produto deve ter
registro no SIF, SISP ou DIPOA. Deverá estar intacta e sem vestígio de sangue na área
externa. Prazo de validade mínimo de 6 meses. Apresentar ficha técnica do produto.
Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

1680 KG ABERTA
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL - EPP

 PATRIOTTA CONF. EDITAL 33,49R$    56.263,20R$       SIM SIM

9

030.07.03509 - FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO - Filé de tilápia inteiro, com gramatura de
100 a 120 gramas. Livre de manchas, parasitas, peles, escamas, ossos,cartilagens,
espinhas, vísceras, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes. Após
descongelamento, o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios.
Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato
direto com alimentos, com rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme
legislação. Capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove
meses) a partir da data de entrega, sob temperatura máxima -12º C e transportada em
condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a
qualidade do mesmo quanto as características físicoquímicas. Suas condições deverão estar
de acordo com as legislações vigentes e com registro no SIF, SISP ou DIPOA. Produto
sujeito a verificação no ato da entrega e a embalagem deve constar peso líquido (antes do
congelamento) e peso bruto após congelamento. Apresentar ficha técnica do produto.

3240 KG ABERTA
MZAMBONI COM REP DE PROD ALIM E 

MERCADORIAS
EM GERAL

FENIX / MAGIC FISH CONF. EDITAL 43,78R$    141.847,20R$     SIM SIM
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030.07.03510 - FILÉZINHO OU SASSIMI DE FRANGO - O produto deve ser proveniente de
aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Filé de peito de frango, sem pele e sem
osso, cortados em filézinho, in natura, congelado. Não deve apresentar formações de cristais
de gelo, penas e penugens, sangue, perfurações, coágulos e queimaduras por
congelamento, sem injeção de água, com registro no, SIF, SISP ou DIPOA. Após o
descongelamento, apresentar consistência firme, não amolecida, com odor e cor
característicos. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico resistente, com
rotulagem de acordo com a legislação vigente de forma clara e indelével, mantida a
temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as
características físico-químicas. Embalagem secundária de papelão ondulada lacrada
devidamente rotulada. Peso líquido do produto em embalagem primária: 2Kg
aproximadamente. O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no momento
da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da
entrega.

18240 KG ABERTA
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-

ME 
ADORO ADORO 15,69R$    286.185,60R$     SIM SIM

11

030.07.03512 - IOGURTE – Iogurte de frutas (sabores: morango, coco, e mix de frutas),
refrigerado, mistura homogênea, sem estufamento, mofo, precipitação e sem glúten.
Embalagem primaria: plástica, atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 140 ml,
apresentando identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem,
peso líquido e selo de inspeção do órgão competente, com validade de no mínimo 30 dias.
O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do estado de São
Paulo – SIF, SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Apresentar ficha técnica do produto.
Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

28800 UN ABERTA FABRICA DE LATICINIO KINAGURT kinagurt kinagurt 1,65R$      47.520,00R$       SIM SIM

12

030.07.03513 - IOGURTE LIGHT - Com 0% de gordura e sem adição de açúcares, para
consumo de crianças com obesidade grave e diabéticas. Deverá conter externamente rótulo
com dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de
validade, quantidade do produto, nº registro MA/SIF/DIP e carimbo de inspeção do SIF.
Apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 170 g.
Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

36 UN ABERTA FRACASSADO -R$                  

13

030.07.03514 - IOGURTE SEM LACTOSE - Produto zero lactose, destinado ao consumo por
intolerantes à lactose. Deverá conter externamente rótulo com dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade do produto,
nº registro MA/SIF/DIP e carimbo de inspeção do SIF. Apresentar validade mínima de 30
dias a partir da data de entrega. Embalagem de 170 g. Produto sujeito a verificação no ato
da entrega.

144 UN ABERTA FRACASSADO -R$                  

14

030.07.03515 - LEITE FERMENTADO - Bebida feita à partir de leite desnatado
reconstituído, xarope de açúcar/ açúcar, fermento lácteo e outras substâncias permitidas.
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, contendo de 100 a 120 ml, identificação
do produto, marca do fabricante, validade, data de embalagem, peso líquido e registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA, com validade de no mínimo 30 dias. Apresentar ficha
técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

28800 UN ABERTA FABRICA DE LATICINIO KINAGURT kinagurt kinagurt 1,65R$      47.520,00R$       NÃO NÃO APRESENTOU A FICHA 
TÉCINICA PARA O ITEM.
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030.07.03516 - PEITO DE FRANGO: O produto deve ser proveniente de aves sadias,
abatidas sob inspeção veterinária. Sem pele e sem osso, in natura, congelado (à
temperatura que garanta que o produto atinja -12°C ou inferior). Apresentar consistência
firme não amolecida, com odor e cor característicos. Não deve apresentar formações de
cristais de gelo, sangue, penas e penugens, perfurações, coágulos e queimaduras por
congelamento. Com registro no SIF, SISP ou DIPOA. Acondicionado em embalagem de
polietileno atóxico resistente, com rotulagem de acordo com a legislação vigente de forma
clara e indelével. Peso líquido do produto em embalagem primária: 2Kg aproximadamente.
Sem injeção de água. O produto deverá apresentar validade mínima de 9 meses no
momento da entrega. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no
ato da entrega.

9120 KG ABERTA
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-

ME 
ADORO ADORO 15,80R$    144.096,00R$     SIM SIM

16

030.07.03517 - SOBRECOXA DE FRANGO IQF - O produto deve ser proveniente de aves
sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Congelado (à temperatura que garanta que o
produto atinja -12°C ou inferior no centro da carne), com osso e pele, manipulados em
condições higiênicas, com registro no SIF, SISP ou DIPOA. O produto deverá ser livre de
parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir alguma
alteração, porcionadas com gramatura de 150 a 250 gramas e congeladas individualmente
(IQF). Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos
de gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles e sem injeção de
água. Aparência: própria, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico e
cor própria, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: o produto
deverá estar embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, não violado, resistente
ao transporte e armazenamento. O produto deverá ser rotulado, de forma clara e indelével,
de acordo com a legislação vigente. Os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O
fornecimento deverá estar de acordo com as legislações vigentes. Validade mínima de 9
(nove meses) a partir da data de entrega, Apresentar ficha técnica do produto. Produto
sujeito a verificação no ato da entrega.

24120 KG ABERTA ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA LEVO  IQF 12,00R$    289.440,00R$     SIM NÃO

FICHA TÉCNICA 
APRESENTADA NÃO CONSTA 

QUE O ITEM É IQF. NÃO 
ESTÁ DE ACORDO COM A 
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 

NO EDITAL.

17

030.07.03864 - HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA: Temperado. Apresentação:
congelado, pesando aproximadamente 60g por unidade, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprio, livre de sujidades, larvas e parasitas, embalado individualmente em saco atóxico,
lacrado, com separador individual e com validade na embalagem, acondicionado em caixa
papelão reforçada, rótulo contendo, data fab/ val/ peso, carimbo do SIF.As embalagens
devem estar íntegras (lacradas), sem água ou gelo e sem rachaduras ou furos. Temperatura
de entrega – 18°C. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega.
Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

336 KG ABERTA ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA  BRASA CAIXA 24,00R$    8.064,00R$         SIM NÃO

AS ESPECIFICAÇÕES DA 
FICHA TÉCNICA NÃO ESTÃO 

DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 

NO EDITAL, POIS SERIA 
SOMENTE HAMBURGUER DE 

CARNE BOVINA. 

030.07.03866 - ALMÔNDEGAS DE CARNE BOVINA - Congeladas individualmente (IQF),
produto cárneo obtido somente a partir de carne bovina, moldada na forma arredondada,
adicionada de ingredientes e submetido ao processo tecnológico adequado. O produto deve
ser obtido a partir de animais sadios, abatidos sob prévia inspeção sanitária, apresentar-se
livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-lo ou encobrir
alguma alteração. As almôndegas deverão se apresentar em tamanhos uniformes, livres de
ossos, cartilagem, queimadura por congelamento, bolores, limo na superfície; com coloração
normal, textura macia, odor e sabor característicos. Não conter pimenta e/ ou aroma de
pimenta em sua composição. Cada unidade deverá pesar de 15 a 30 gramas.

Apresentar teor de gordura máximo de 16% e teor de proteína mínimo de 12%, e não
apresentar excesso de gordura após o preparo. Deverá ser congelado à temperaturade -12°c
ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físico-
químicas, microbiológicas e microscópicas. O produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico, termossoldado,
resistente ao transporte e armazenamento, com identificação do produto, marca do
fabricante, ingredientes, informações nutricionais, data de validade e peso líquido. Pacotes
de 01 ou 02 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data da entrega. Produto
deve ter registro no SIF, SISP ou DIPOA. Apresentar ficha técnica. Produto sujeito a
verificação no ato da entrega.

19,00R$    39.444,00R$       NÃO NÃO

RECEBEMOS SOMENTE 
RELATÓRIO 

MICROBIOLÓGICO, NÃO É 
FICHA TÉCNICA.

18 2076 KG ABERTA
EMBATEC COMÉRCIO DE CARNES E 

ALIMENTOS LTDA
BRASIL BURGUER
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030.07.03500 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). Congelada, livre de sujidades e
parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 2 a 3 cm, livres de gordura . O produto deve
apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios,livre de manchas, sem excesso de
gordura in natura e também após o preparo. Com registro no SIF, SISP ou DIPOA. Durante
o processamento deverá ser realizada a aparagem(eliminação dos excessos de gordura,
cartilagens e aponevroses). Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária:
Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem,
rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de
acondicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob
congelamento de -12º C ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as
características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as
características físico-químicas. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a
verificação no ato da entrega.

1368 KG RESERVADA N.S.A. SISP 1664 30,00R$    41.040,00R$       SIM SIM
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030.07.03501 - CARNE BOVINA MOÍDA (ACÉM). Congelada, o produto deve apresentar-se
moído, de cor, textura e odor característicos, sem excesso de gordura in natura e também
após o preparo. Durante o processamento deverá ser realizada a aparagem(eliminação dos
excessos de gordura, cartilagens e aponevroses). Isento de ossos, pelancas/ sebo, parasitas
e materiais estranhos. Com registro no SIF, SISP ou DIPOA. Embalagem primária:
Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem.
Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de
acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no
máximo 5%. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -
12º C ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-
químicas. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da
entrega.

1260 KG RESERVADA  ALFAMA IQF 32,00R$    40.320,00R$       SIM SIM

2.235.795,00R$                VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO
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