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PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS - ANEXO X - PREGÃO 017-2019 - PRODUTOS CÁRNEOS

UF:
Município:
Entidade:

MG
CORREGO FUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL

Número do Processo:

Data: Tipo de Apuração:01/04/2019

Modalidade:

Inciso:

Pregão Sequencial:

Comissão de Licitação:

Entrega: 22/04/2019 12:30:00

Comissão de Licitação 095: 18/19

Abertura: 22/04/2019 12:30:00 Proposta: 22/04/2019 12:30:00

000017

Menor Preço - Item

000047/2019

Processo de Registro de Preços

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICA O DE PRODUTOS CARNEOS PARA USO DAS SECRETARIAS MUN ICIPAIS DE 
EDUCACAO,SAUDE, ESPORTE E CULTURA, GAB  INETE, FAZENDA E POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO/MG.

Item Código Descrição do Material / Serviço Unid Med Quantidade

00001 000007229 ALCATRA kG 2.710.0000C

Especificação: Alcatra, carne macia e com pouca gordura, congelada ou resfriada, com cor, sabor e odor característicos do produto de boa qualidade, ausência de sebos, 
apresentado em embalagens transparentes a vácuo ou bem lacradas, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou SIM) peça inteira, moída ou em 
cubos.

00002 000011735 BACON - kG 650.0000C

Especificação: Bacon, produto de boa qualidade, congelado ou resfriado, com o mínimo de gordura. Registro no IMA ou SIF, fechado a vácuo bem lacrado, com identificação do 
fornecedor, produto, data de fabricação e validade.

00003 000011727 CARNE BOVINA DE 2a FRESCA kG 2.710.0000C

Especificação: Carne bovina de 2ª fresca sem gordura do tipo acém, paleta, músculo, congelada ou resfriada, com cor, sabor e odor característicos do produto de boa 
qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparentes a vácuo ou bem lacradas, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou 
SIM) peça inteira, moída ou em cubos.

00004 000011728 CARNE SUINA (PERNIL) kG 1.780.0000C

Especificação: Carne suína (pernil) traseiro sem gordura, fresca, congelada ou resfriada, com cor, sabor e odor característicos do produto, de boa qualidade ausência de 
gordura, apresentado em embalagens transparentes a vácuo ou bem lacradas, com denominação do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da 
Agricultura (SIF, IMA ou SIM) peça inteira, moída ou em cubos.

00005 000011730 COSTELINHA SUINA FRESCA kG 625.0000C

Especificação: Costelinha suína fresca picada em pedaços menores, congelada ou resfriada, com cor, sabor e odor caraterísticos do produto, de boa qualidade, ausência de 
gorduras, apresentado em embalagens transparentes a vácuo ou bem lacradas, com denominação do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da 
Agricultura (SIF, IMA ou SIM). Cortada em pedaços ou peça inteira.

00006 000022398 COXAO MOLE TIPO CHA DENTRO kG 3.620.0000C

Especificação: Coxão Mole também conhecido como chã de dentro com fibras curtas e macio, congelada ou resfriada, com cor, sabor e odor característicos do produto de boa 
qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparentes a vácuo ou bem lacradas, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou 
SIM) peça inteira, moída ou em cubos.

00007 000018669 COXA E SOBRE COXA CONGELADO kG 1.690.0000C

Especificação: Coxa e sobrecoxa de frango congelada ou resfriada, de boa qualidade, com textura característica de um produto de boa qualidade, apresentado, em 
embalagens transparentes resistentes com fechamento a vácuo ou bem lacradas, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no 
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Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou SIM), data de fabricação e validade.

00008 000022399 FILE DE TILAPIA SEM ESPINHA kG 920.0000C

Especificação: Filé de Tilápia (sem espinha), empacotado em embalagem plástica transparente, lacrada, com rotulagem específica, com identificação do fornecedor data do 
processamento e data de validade. Registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou SIM).

00009 000018838 FRANGO INTEIRO CONGELADO kG 990.0000C

Especificação: Frango congelado ou resfriado peça inteira, com cor, odor e sabor característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem transparente a vácuo, com 
denominação do nome do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou SIM), data de fabricação e validade.

00010 000020701 LARGATO BOVINO kG 710.0000C

Especificação: Lagarto de cor mais clara, fibras longas e magras, com formato arredondado, alongado, congelado ou resfriado, com cor, sabor e odor característicos do 
produto de boa qualidade, ausência de sebos, apresentado em embalagens transparentes a vácuo ou bem lacrada, endereço, registro no Ministério da 
Agricultura (SIF, IMA ou SIM) peça inteira, moída ou em cubos.

00011 000011731 LINGUICA DO TIPO CALABRESA kG 450.0000C

Especificação: Linguiça do tipo calabresa defumada, embalada a vácuo em sacos plásticos transparentes, hermeticamente fechados, c/identificação de prazo de validade.

00012 000011733 PEITO DE FRANGO RESFRIADO kG 3.680.0000C

Especificação: Peito de frango resfriado, com cor, odor e sabor característicos do produto, de boa qualidade, em embalagem transparente a vácuo, com denominação do nome 
do produto, fabricante, endereço, registro no Ministério da Agricultura (SIF, IMA ou SIM), data de fabricação e validade

00013 000011734 SALSICHA TIPO HOT DOG kG 930.0000C

Especificação: Salsicha tipo hot dog, com sabor, odor e cor característicos do produto de boa qualidade, congelada ou resfriada, em embalagem transparente resistente, com 
fechamento a vácuo ou outro fechamento bem lacrado, com denominação do nome do produto, fabricante, endereço registro no Ministério da Agricultura (SIF, 
IMA, data de fabricação e validade.

Observações:Registro de Preços para futura e Eventual Aquisição de produtos cárneos para uso das Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Esporte e Cultura, 
Gabinete, Fazenda e Políticas Sociais do Município de Córrego Fundo/MG.
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