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MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 007
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
PROCESSO LICITATÓRIO 490/2021

No dia 23 de Abril de 2021, no(a) MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO , inscrito(a) no CNPJ 02.056.778/0001-48, com sede à PC CIVICA n° 01 CEP 75890-000 – São Simão-GO neste ato legalmente
representado por FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO , portador do CPF n° 24623393100, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s)
empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor: EMPORIUM EMAUS LTDA  CNPJ: 33.996.337/0001-50

Representante: hemiliane gomes da silva vieira

Telefone: (64) 9966-7686

Email: hemiliane_gomes@hotmail.com

Endereço: R 78, 01 - CENTRO, São Simão - GO - 75890-000

Item Descrição Qtde Unidade Marca Modelo Preço Unitário Valor Total
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73 FRANGO SEMI-PROCESSADO, PEITO,
SEM OSSO, SEM PELE, CORTADOS EM
FILÉ, SEM ADIÇÃODE SAL E TEMPEROS:
Descritivo do Produto: manipulado em
condições higiênicas, provenientes de
animais sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, devendo ser congelada e
transportada à temperatura de -12º C (doze
graus centígrados negativos) ou inferior. 1.
Característica do Produto: Os cortes de aves
congelados deverão apresentar-se livres de
parasitas e de qualquer substância
contaminante que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração. O produto deverá estar de
acordo com a legislação vigente, não
podendo apresentar mais que 6% de degelo /
água 1.1. Características Sensoriais:
Aspecto: característico, não deverá se
apresentar seboso, amolecido, úmido ou
pegajoso. Cor: uniforme e característico
Cheiro/Odor: característico, sendo que a
parte gordurosa não deve apresentar odor de
ranço. Sabor: característico 1.2.
Características Físico-químicas: Aditivos:
ausência Proteína: 15% 1.3. Características
Microbiológicas: Seguir os padrões
microbiológicos estabelecidos pela
Resolução RDC nº12 de 02/01/01
ANVISA/MS. 1.4.Características
Microscópicas: O produto deverá seguir os
padrões macro e microscópicos
estabelecidos pela Resolução RDC nº 175 de
08 de julho de 2003, ANVISA/MS. O produto
deverá ser rotulado de acordo com a
legislação vigente, com rótulo e
estabelecimentos Registrados no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). E deverá apresentar,
obrigatoriamente, as seguintes informações: -
denominação (nome) de venda do produto de
origem animal: o nome do produto de origem
animal deve ser indicado no painel principal
do rótulo em caracteres destacados,
uniformes em corpo e cor, sem intercalação
de desenhos e outros dizeres.O tamanho da
letra utilizada deve ser proporcional ao
tamanho utilizado para a indicação da marca
comercial ou logotipo caso existam; - lista de
ingredientes: a lista de ingredientes deve ser
indicada no rótulo em ordem decrescente de
quantidade, sendo os aditivos citados com
função e nome e número de INS; - conteúdos
líquidos: o(s) conteúdo(s) líquido(s) deve ser
indicado(s) no painel principal do rótulo de
acordo com o Regulamento Técnico
Específico; - identificação da origem; - nome
ou razão social e endereço do
estabelecimento; - nome ou razão social e
endereço do importador, no caso de produtos
de origem animal importado; - carimbo oficial
da Inspeção Federal ou Estadual - Categoria
do estabelecimento, de acordo com a
classificação oficial quando do registro do
mesmo no DIPOA; CNPJ; - conservação do
produto; - marca comercial do produto; -
identificação do lote; - data de fabricação; -
prazo de validade; - composição do produto;
- indicação da expressão: Registro no
Ministério da Agricultura SIF/DIPOA.

3.000,00 KG super frango super frango R$ 14,30 R$42.900,00
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101 MILHO VERDE EM CONSERVA 3,100 KG -
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE
3,100KG, PRODUTO QUE FORNEÇA EM
UMA PORÇÃO DE 20G, 0(ZERO)% DE
GORDURAS TOTAIS, SATURADAS E
TRANS, QUE A FIBRA ALIMENTAR SEJA
ACIMA OU IGUAL A 06G, E A
QUANTIDADE DE SÓDIO SEJA MENOR OU
IGUAL A 340MG. GRÃOSDE MILHO
SELECIONADOS, ORIUNDOS DE PLANTAS
SADIAS, PRODUZIDO E EMBALADO
DENTRO DOS PADRÕES LEGAIS
CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO
VIGENTE.EMBALAGEM PRIMÁRIA: LATA
COM PESO LÍQUIDO DE 3,100KG
DEVIDAMENTE ROTULADA CONTENDO
TODAS AS INFORMAÇÕESCOMO DATA
DE VALIDADE, FABRICAÇÃO,
CONFORMEDETERMINA A LEGISLAÇÃO
VIGENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ)
MESES E FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A
30 (TRINTA) DIAS DAENTREGA DO
PRODUTO.

120,00 UN quero quero R$ 23,90 R$2.868,00

115 PAO DE QUEIJO KG congelado produzido
com os ingredientes: polvilho doce,
queijo,ovos, leite, óleo vegetal e sal, com o
rendimento de 4 pães em uma porção de
50g, onde o mesmo forneça na informação
nutricional: 157 kcal, 17g de carboidrato,2,6 g
de proteínas, 8,7 g de gorduras totais, 0,2mg
de sódio, 261 mg de cálcio,75mg de ferro,
39mg de colesterol, 0,6 g de fibra alimentar,
sem glúten e sem gordura trans, com peso
unitário de 12,5 a 15 gramas. Características:
cor, odor, sabor e textura característicos. A
embalagem primária deve ser de saco de
polietilieno, atóxico, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento, pesando
01ou02kg, contendo prazo de validade e lote
de forma indelével. A rotulagem deve seguir
as exigências da vigilância sanitária.

2.000,00 KG vo dora vo dora R$ 12,80 R$25.600,00

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram
esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até 24/04/2022 , a contar do dia 23/04/2021 .

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO/GO 
02.056.778/0001-48

EMPORIUM EMAUS LTDA 
33.996.337/0001-50


