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LOTE 5 - HOMOLOGADO - 04/04/2017 09:59:08
LOTE 5
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: KG
Marca: friboi sif 385
Modelo: friboi sif 385
Descrição: "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) ±patinho
As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN ±(IQF) para congelamento individual. Embalado
em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem
perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na
elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo
Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se
em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento
individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de
polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente,
aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes
com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. Caixas com até 12kg. Prazo de validade: 12 meses.
"
Quantidade: 2.850
Valor Unit.: 26,00
Valor Total: 74.100,00
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LOTE 6 - HOMOLOGADO - 04/04/2017 09:59:08
LOTE 6
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: KG
Marca: friboi sif 385
Modelo: friboi sif 385
Descrição: "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) ±patinho
Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em
túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais:
Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com
pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com
alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária:
caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o
transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com até 12kg.
Prazo de validade: 12 meses.
"
Quantidade: 1.200
Valor Unit.: 19,00
Valor Total: 22.800,00
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LOTE 11 - HOMOLOGADO - 04/04/2017 09:59:08
LOTE 11
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: KG
Marca: top carnes 2594
Modelo: top carnes 2594
Descrição: "Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto dianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de
Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Deverá ser
congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual. Caracteristicas organoléticas: aspecto próprio
da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie.
Caractéristicas: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem 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) na embalgem, de acordo com legislação vigente,
aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos, pacotes de
2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva,
resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de
validade. Caixas com até 20kg. Prazo de validade: 1 ano
"
Quantidade: 1.125
Valor Unit.: 18,20
Valor Total: 20.475,00
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LOTE 16 - HOMOLOGADO - 04/04/2017 09:59:08
LOTE 16
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: KG
Marca: celaqui
Modelo: celaqui
Descrição: "Pão de queijo congelado, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, não deve ser embalado
quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura vegetal e sal. sem
adição de conservantes, não contém glúten. Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos 17,0 sódio:
máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com aproximadamente 60
gramas.Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que
veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a
legislação vigente, em pacotes com peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às
condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislação
vigente, contendo de 08 a 12 kg. Prazo de validade: 11 meses.
"
Quantidade: 500
Valor Unit.: 20,00
Valor Total: 10.000,00

CLASSIFICAÇÃO
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LOTE 17 - HOMOLOGADO - 04/04/2017 09:59:09
LOTE 17
VALORES UNITÁRIOS FINAIS
Item: 1
Unidade: PCT
Marca: sadia
Modelo: sadia
Descrição: "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango,
carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandica, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS)
e nitrito de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polisfosfato de
sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta), perfeitamente triturados e
misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente
defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura
máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, á vacuo,
atoxico, flexivel, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome (salsicha tipo hot dog) 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). Peso 3kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado,
adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e
que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso 12kg aproximadamente. Prazo de validade: 6
meses.
"
Quantidade: 44
Valor Unit.: 33,00
Valor Total: 1.452,00
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