TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Selbach
Prefeitura Municipal de Selbach
Pregão Eletrônico - 24/2021

Resultado da Homologação
Item:

0001

Descrição:

CARNE BOVINA - de 1ª qualidade: bife, sem osso, sem gordura, sebo ou pele, isento de aditivos ou substâncias estranhas que sejam
impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Acondicionada em embalagem
PRIMÁRIA, de 1 ou 2 kg, transparente, atóxica, de polietileno, não violada, resistente, que garanta a integridade do produto até o
momento do consumo. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF, produto com registro no SIM em outro município, deverá
apresentar selo CISPOA OU SIF. Deve ter especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. Validade mínima de 30 dias
a partir da data de entrega. O transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em
veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo.

Quantidade:

1.000

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

38,90

Valor Final:

38,80

Valor Total:

38.800,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

CARNES

Item:

0002

Descrição:

CARNE BOVINA - de 2ª qualidade: proveniente de animais sadios, tipo músculo, acém ou paleta, cortada em cubos, in natura, limpa e
magra, sem pelanca, sem sebo, congelada, embalagem em saco plástico transparente, com no máximo 10% de gordura, com aspecto,
cor e cheiro característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Deve apresentar-se com aspecto próprio não
amolecido e nem pegajosa, sem exsudado, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com
ausência de parasitas, larvas ou sujidades. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF, produto com registro no SIM em outro
município, deverá apresentar selo CISPOA OU SIF. Embalagem: deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, apresentando na
embalagem etiqueta com peso, validade, com registro em órgão competente comprovado através da nota fiscal do frigorífico. O
transporte do produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a
temperatura do mesmo.

Quantidade:

1.000

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

28,00

Valor Final:

27,90

Valor Total:

27.900,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

MUSCULO,ACVEM ,PALETA, CARNE SEG. ,

Item:

0003

Descrição:

CARNE BOVINA FRESCA MOÍDA - de 2ª qualidade, moída. Carne fresca. Sem gordura e aponeurose (85%limpa). Embalagem de 1
KG, devidamente limpa. Em embalagem primária plástica, transparente, atóxica. Com características organolépticas adequadas sem
acúmulo de líquidos em seu interior. Rótulo contendo identificação do produto, peso, fabricante, validade e registro do produto no SIM,
SIF ou CISPOA. Produto com registro no SIM em outro município, deverá apresentar selo CISPOA OU SIF. O transporte do produto
para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do
mesmo. Validade mínima de 2 meses a partir da data de entrega. Apresentar documentos que comprovem a inspeção sanitária dos
produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.

Quantidade:

2.000

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

29,90

Valor Final:

29,80

Valor Total:

59.600,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

MOIDA. POUCA GORDURA,DE GADO ,

Item:

0004

Descrição:

CARNE SUÍNA – 2ª qualidade, limpa e magra, congelada, embalagem em saco plástico transparente, com no máximo 10% de gordura,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem com registro em órgão competente. Produto com registro no SIM, CISPOA ou SIF,
produto com registro no SIM em outro município, deverá apresentar selo CISPOA OU SIF. O transporte do produto para entrega deverá
ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo.

Quantidade:

600

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

19,50

Valor Final:

19,40

Valor Total:

11.640,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

CARNE PORCO, PALETA,CARRE, ETC.

Item:

0005

Descrição:

FÍGADO BOVINO FRESCO - Fresco, com propriedades organolépticas adequadas. De 1ª qualidade em quilo, 95% limpo. Embalagem
primária: plástico transparente atóxico, contendo peso do produto, com etiqueta de identificação em cada embalagem indicando data de
processamento, de validade e peso. Inspecionado pelo SUSAF ou SIF, congelado, etiquetado, embalagem de 1 kg . O transporte do
produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura
do mesmo.
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Quantidade:

200

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

18,20

Valor Final:

18,10

Valor Total:

3.620,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

FIGADO,CORTADA,EMBALADO

Item:

0006

Descrição:

COXA E SOBRECOXA - de frango, congelada, sem tempero, de 1ª qualidade, manipulados em condições higiênicas, provenientes de
animais sadios. Deverá conter no máximo 20% de adição de água, apresentar-se com aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa,
excesso de exsudado, partes flácidas com indícios de fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausência de parasitas e
sujidades. O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente
ao transporte e armazenamento, com registro em órgão competente, comprovado através da nota fiscal do frigorífico. O transporte do
produto para entrega deverá ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura
do mesmo.

Quantidade:

1.000

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

11,20

Valor Final:

11,10

Valor Total:

11.100,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

COXA E SOBRE COXA.

Item:

0007

Descrição:

PEITO DE FRANGO SEM OSSO - congelado ou resfriado, cru, sem pele, inteiro, cor clara, odor característico, livre de parasitas ou
sujidades e sem manchas esverdeadas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Não temperado, acondicionados em embalagem plástica atóxica, de polietileno, não violada, embalagem:
de 1 ou 2 kg, íntegra e limpa devidamente selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. É tolerada a
variação de até 8% no peso liquido do produto descongelado em relação ao peso congelado. Deve ser inspecionado pelo MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA (SIF Ou SIE). Validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega. O transporte do produto para entrega deverá
ser acondicionado em caixa térmica ou ser realizado em veículo refrigerado, que assegure a temperatura do mesmo.

Quantidade:

2.000

Unidade de Fornecimento:

Quilo

Valor Referência

18,10

Valor Final:

18,00

Valor Total:

36.000,00

Situação:

Homologado em 30/09/2021 13:18:45 Por: Michael Kuhn

Nome da Empresa:

INDUSTRIA DE BISCOITOS E BOLACHAS HUPPES LTDA

Modelo:

PEITO SEM PELE SEM OSSO

Michael Kuhn
Autoridade Competente

Página 2 de 2
A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 30/09/2021 às 13:19:25.
Código verificador: 14CACD

