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Pregão Eletrônico

926748.292021 .12667 .5101 .1939892

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00029/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 3239 de 11/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 43881/2021,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00029/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios (carne bovina, suína, fígado bovino, frango (coxa, sobrecoxa e peito), file de peixe e sardinha em lata, em
atendimento à Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos participantes da Administração Pública Municipal, por um
período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão no
sistema de registro de preços.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos
lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Carne bovina in natura
Descrição Complementar: Carne bovina in natura, tipo corte: paleta (pá), apresentação: cortada em cubos, estado de
conservação: congelado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 382.208 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 25,8400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 2
Descrição: Carne bovina in natura
Descrição Complementar: Carne bovina in natura, tipo corte: paleta (pá), apresentação: cortada em cubos, estado de
conservação: congelado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 127.402 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 25,8400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 3
Descrição: Carne suína in natura
Descrição Complementar: Carne suína in natura, tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem
osso, sem pele, estado de conservação: resfriado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 72.008 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 16,4500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 4
Descrição: Carne suína in natura
Descrição Complementar: Carne suína in natura, tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem
osso, sem pele, estado de conservação: resfriado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 24.002 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 16,4500 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 5
Descrição: Carne bovina in natura
Descrição Complementar: Carne bovina in natura, tipo corte: fígado, apresentação: peça inteira, estado de
conservação: congelado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 24.306 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 15,3000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 6
Descrição: Carne bovina in natura
Descrição Complementar: Carne bovina in natura, tipo corte: fígado, apresentação: peça inteira, estado de
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conservação: congelado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8.101 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 15,3000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 7
Descrição: Carne de ave in natura
Descrição Complementar: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação:
inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 196.523 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 9,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 8
Descrição: Carne de ave in natura
Descrição Complementar: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação:
inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 65.507 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 9,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 9
Descrição: Carne de ave in natura
Descrição Complementar: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: inteiro, estado
de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 220.223 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 9,9200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 10
Descrição: Carne de ave in natura
Descrição Complementar: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: inteiro, estado
de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 73.407 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 9,9200 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 11
Descrição: Peixe in natura
Descrição Complementar: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de
conservação: congelado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 31.806 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 37,0300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 12
Descrição: Peixe in natura
Descrição Complementar: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem pele, estado de
conservação: congelado(a)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 10.601 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 37,0300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 13
Descrição: Peixe em conserva
Descrição Complementar: Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de
cobertura: com óleo comestível
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 453.765 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 29,3800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 14
Descrição: Peixe em conserva
Descrição Complementar: Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e eviscerada, meio de
cobertura: com óleo comestível
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Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 151.255 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Estimado: R$ 29,3800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico
Item: 1 - Carne bovina in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

70.992.359/0003-30 FRIDEL
FRIGORIFICO
INDUSTRIAL DEL
REY LTDA

Não Não 382.208 R$ 30,0000 R$ 11.466.240,0000 01/10/2021
14:10:41

Marca: TOP CARNES 
Fabricante: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Modelo / Versão: CARNE BOVINA DESOSSADA PROCESSADA CONGELADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA CUBOS CONGELADOS – Paleta / Carne
bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte apropriado de
carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o número de
inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura, cartilagens e
aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão ser feitos sob
condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. A carne deve
apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a
temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto com
alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de
10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. / Modelo: Carne bovina desossada processada /
Prazo de Validade: O produto terá validade de 12 (doze) meses. / Prazo de Garantia: Nosso produto é garantido
dentro do prazo de validade do mesmo. / Registro do produto no órgão competente MAPA/DIPOA/SIF sob o nº
35/2594 / Declaramos que nosso preço está expresso em moeda corrente nacional, tendo conhecimento que é
admitido após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, já estando incluso no
preço os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais,
remunerações, e outras despesas, se houver. / Declaramos que temos conhecimento que se houver custos omitidos
serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro
título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. / Declaramos que arcaremos com todos os custos
decorrentes da elaboração e apresentação de nossa proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. /
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, nos termos do Edital. /
Declaramos ter pleno conhecimento a todas as condições estabelecidas a presente licitação e nos subordinamos a
todas estas condições. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 382.208 R$ 31,0000 R$ 11.848.448,0000 04/10/2021
17:34:45

Marca: ZACHARIAS 
Fabricante: ZACHARIAS 
Modelo / Versão: CARNE BOVINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA CUBOS CONGELADOS Paleta 
Porte da empresa: ME/EPP

09.174.844/0001-23 FRIOLI
FRIGORIFICO
OLIVEIRA LTDA

Não Não 382.208 R$ 35,0000 R$ 13.377.280,0000 04/10/2021
16:40:01

Marca: FRIOLI 
Fabricante: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 
Modelo / Versão: CARNE IN NATURA ORIGEM NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes
de machos bovinos sadios, abatidos sob inspeção veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância
contaminante. É a porção comestível do corte apropriado de carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura,
proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em cubos,
congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o número de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida,
nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser
realizada a aparagem, eliminação da gordura, cartilagens e aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os
procedimentos de manipulação da carne deverão ser feitos sob condições de rigoroso controle higiênicossanitário,
realizados por manipuladores devidamente treinados. A carne deve apresentar coloração normal, ausência de bolores
e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada
em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo
quanto às características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido
de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
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próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e
nº de registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE
(Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente,
com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto MARCA Frioli sisbi
04/8218 Fabricante Frioli Frigorifico Oliveira Ltda origem nacional prazo de validade e/ou garantia 12 meses a contar
da data de fabricação 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 382.208 R$ 36,8000 R$ 14.065.254,4000 04/10/2021
13:23:12

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS – Paleta (itens
1 e 2) Carne bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte
apropriado de carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial,
manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o
número de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura,
cartilagens e aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão
ser feitos sob condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados.
A carne deve apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”;
mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características
do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto com
alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de
10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 382.208 R$ 37,9900 R$ 14.520.081,9200 05/10/2021
08:24:21

Marca: CELEIRO 
Fabricante: CELEIRO 
Modelo / Versão: CELEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS – Paleta (itens
1 e 2) Carne bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob
inspeção veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte
apropriado de carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial,
manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o
número de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou
pardacentas. Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura,
cartilagens e aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão
ser feitos sob condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados.
A carne deve apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”;
mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características
do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto com
alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de
10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 382.208 R$ 38,9000 R$ 14.867.891,2000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS – Paleta Carne
bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte apropriado de
carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o número de
inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura, cartilagens e
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aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão ser feitos sob
condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. A carne deve
apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a
temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto com
alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de
10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 382.208 R$ 38,9900 R$ 14.902.289,9200 04/10/2021
10:02:00

Marca: PALOMA CARNES 
Fabricante: AVICOLA GOIAS 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne bovina in natura, tipo corte: paleta (pá), apresentação: cortada
em cubos, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 382.208 R$ 48,4200 R$ 18.506.511,3600 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIBURGUER 
Fabricante: FRIBURGUER 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS Carne bovina
cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte apropriado de
carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o número de
inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura, cartilagens e
aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão ser feitos sob
condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. A carne deve
apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a
temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto com
alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas na
própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de
10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. " 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48,4200 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 38,9900 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 38,9000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 37,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 36,8000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 35,0000 09.174.844/0001-23 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 31,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 30,0000 70.992.359/0003-30 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 31,0000 09.174.844/0001-23 05/10/2021 09:10:17:627

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
19.987.085/0001-

71 05/10/2021 09:12:18:450 05/10/2021 09:17:18:450 Tempo para envio de lance
expirou -

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Abertura 05/10/2021
09:00:19

Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/10/2021
09:12:18 Encerrada etapa aberta do item.

Desempate -
Início do
desempate

05/10/2021
09:12:18 Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Tempo do
lance
expirado

05/10/2021
09:17:19

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:17:18 de 05/10/2021. O tempo expirou e o
lance não foi enviado pelo fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CPF/CNPJ: 19.987.085/0001-71.

Encerramento 05/10/2021
09:17:19 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:46:53

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Carne bovina in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 127.402 R$ 31,0000 R$ 3.949.462,0000 04/10/2021
17:34:45

Marca: ZACHARIAS 
Fabricante: ZACHARIAS 
Modelo / Versão: CARNE BOVINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA CUBOS CONGELADOS Paleta 
Porte da empresa: ME/EPP

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 127.402 R$ 36,8000 R$ 4.688.393,6000 04/10/2021
13:23:12

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS – Paleta (itens
1 e 2) Carne bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos
sob inspeção veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte
apropriado de carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção
oficial, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso,
constando o número de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação
da gordura, cartilagens e aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da
carne deverão ser feitos sob condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores
devidamente treinados. A carne deve apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção
“ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que
preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4
kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do
alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio
da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de
registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE
(Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente,
com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 127.402 R$ 37,9900 R$ 4.840.001,9800 05/10/2021
08:24:21

Marca: CELEIRO 
Fabricante: CELEIRO 
Modelo / Versão: CELEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS – Paleta (itens
1 e 2) Carne bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos
sob inspeção veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte
apropriado de carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção
oficial, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso,
constando o número de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação
da gordura, cartilagens e aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da
carne deverão ser feitos sob condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores
devidamente treinados. A carne deve apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção
“ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que
preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4
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kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo
as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do
alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio
da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de
registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE
(Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente,
com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e
secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 127.402 R$ 38,9000 R$ 4.955.937,8000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS – Paleta Carne
bovina cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte apropriado de
carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o número
de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura, cartilagens e
aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão ser feitos sob
condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. A carne
deve apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a
temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto
com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado
de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 127.402 R$ 38,9900 R$ 4.967.403,9800 04/10/2021
10:02:00

Marca: PALOMA CARNES 
Fabricante: AVICOLA GOIAS 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne bovina in natura, tipo corte: paleta (pá), apresentação: cortada
em cubos, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 127.402 R$ 48,4200 R$ 6.168.804,8400 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIBURGUER 
Fabricante: FRIBURGUER 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARNE BOVINA EXTRA LIMPA EM CUBOS CONGELADOS Carne bovina
cubo congelado, de segundo corte (paleta), provenientes de machos bovinos sadios, abatidos sob inspeção
veterinária, livres de parasitas ou qualquer substância contaminante. É a porção comestível do corte apropriado de
carcaça bovina, devidamente limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial, manipulada
em condições higiênicas satisfatórias, em cubos, congelado, aparado. Carne de 2°, sem osso, constando o número
de inscrição no SIF ou SIE. Aspecto: não amolecida, nem pegajosa. Cor: Sem manchas esverdeadas ou pardacentas.
Odor próprio. Durante o processamento, deverá ser realizada a aparagem, eliminação da gordura, cartilagens e
aponeuroses, tendões, coágulos, nodos linfáticos. Os procedimentos de manipulação da carne deverão ser feitos sob
condições de rigoroso controle higiênicossanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. A carne
deve apresentar coloração normal, ausência de bolores e aprovado pela inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a
temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto as características do
alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas. Embalagem
Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 ou 4 kg, atóxico, próprio para contato direto
com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalada a vácuo, contendo as seguintes informações, impressas
na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de corte; Marca; Data de
fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano);
Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro em vigência no órgão
competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual).
Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado
de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes
informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega.
Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante deverá
apresentar documentação que informe a procedência do produto. " 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 48,4200 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 38,9900 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 38,9000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 37,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 36,8000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 31,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:21 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:22 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:26 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:26 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:47:09

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Carne suína in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 72.008 R$ 16,4500 R$ 1.184.531,6000 04/10/2021
17:34:45

Marca: FRISIL 
Fabricante: FRISIL 
Modelo / Versão: CARNE SUINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA Corte pernil traseiro sem osso 
Porte da empresa: ME/EPP

70.992.359/0003-30 FRIDEL
FRIGORIFICO
INDUSTRIAL DEL
REY LTDA

Não Não 72.008 R$ 20,0000 R$ 1.440.160,0000 01/10/2021
14:10:41

Marca: TOP CARNES 
Fabricante: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Modelo / Versão: CARNE SUÍNA DESOSSADA RESFRIADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso / Carne
suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente limpa, sem
gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal, ausência de
bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em temperatura
adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus centígrado
positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico, próprio para
contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. / Modelo:
Carne suína desossada resfriada / Prazo de Validade: O produto terá validade de 90 (noventa) dias. / Prazo de
Garantia: Nosso produto é garantido dentro do prazo de validade do mesmo. / Registro do produto no órgão
competente MAPA/DIPOA/SIF sob o nº 51/2594 / Declaramos que nosso preço está expresso em moeda corrente
nacional, tendo conhecimento que é admitido após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em
algarismo arábico, já estando incluso no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga,
encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, e outras despesas, se houver. / Declaramos que temos
conhecimento que se houver custos omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. /
Declaramos que arcaremos com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de nossa proposta,
independente do resultado do procedimento licitatório. / Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de sua apresentação, nos termos do Edital. / Declaramos ter pleno conhecimento a todas as
condições estabelecidas a presente licitação e nos subordinamos a todas estas condições. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
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02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 72.008 R$ 21,9000 R$ 1.576.975,2000 04/10/2021
10:02:00

Marca: PALOMA CARNES 
Fabricante: AVICOLA GOIAS 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne suína in natura, tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira,
processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: resfriado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 72.008 R$ 22,9900 R$ 1.655.463,9200 05/10/2021
08:24:21

Marca: CELEIRO 
Fabricante: CELEIRO 
Modelo / Versão: CELEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso (itens 3 e
4) Carne suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente
limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal,
ausência de bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em
temperatura adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus
centígrado positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico,
próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento
e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.174.844/0001-23 FRIOLI
FRIGORIFICO
OLIVEIRA LTDA

Não Não 72.008 R$ 25,0000 R$ 1.800.200,0000 04/10/2021
16:40:01

Marca: FRIOLI 
Fabricante: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 
Modelo / Versão: CARNE IN NATURA ORIGEM NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso Carne
suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente limpa, sem
gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal, ausência de
bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em temperatura
adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus centígrado
positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico, próprio para
contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto MARCA Frioli
sisbi 06/8218 Fabricante Frioli Frigorifico Oliveira Ltda origem nacional prazo de validade e/ou garantia 30 dias a
contar da data de fabricação 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 72.008 R$ 26,9000 R$ 1.937.015,2000 04/10/2021
13:23:12

Marca: Noronha 
Fabricante: Noronha 
Modelo / Versão: Noronha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso (itens 3 e
4) Carne suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente
limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal,
ausência de bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em
temperatura adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus
centígrado positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico,
próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento
e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO, Sim Sim 72.008 R$ 28,4000 R$ 2.045.027,2000 04/10/2021
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DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

14:20:51

Marca: Noronha 
Fabricante: Noronha 
Modelo / Versão: Noronha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso Carne
suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente limpa, sem
gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal, ausência de
bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em temperatura
adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus centígrado
positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico, próprio para
contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 72.008 R$ 35,8200 R$ 2.579.326,5600 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIBURGUER 
Fabricante: FRIBURGUER 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso - Carne
suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente limpa, sem
gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal, ausência de
bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em temperatura
adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus centígrado
positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico, próprio para
contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. " 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 35,8200 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 28,4000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 26,9000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 25,0000 09.174.844/0001-23 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 22,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 21,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 20,0000 70.992.359/0003-30 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 16,4500 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:24 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:25 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:30 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:30 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:47:19

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 4 - Carne suína in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 24.002 R$ 16,4500 R$ 394.832,9000 04/10/2021
17:34:45

Marca: FRISIL 
Fabricante: FRISIL 
Modelo / Versão: CARNE SUINA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA Corte pernil traseiro sem osso 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS LTDA

Sim Sim 24.002 R$ 21,9000 R$ 525.643,8000 04/10/2021
10:02:00

Marca: PALOMA CARNES 
Fabricante: AVICOLA GOIAS 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne suína in natura, tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira,
processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: resfriado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS DA
COSTA EIRELI

Sim Sim 24.002 R$ 22,9900 R$ 551.805,9800 05/10/2021
08:24:21

Marca: CELEIRO 
Fabricante: CELEIRO 
Modelo / Versão: CELEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso (itens 3 e
4) Carne suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente
limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal,
ausência de bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em
temperatura adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus
centígrado positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico,
próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento
e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 24.002 R$ 26,9000 R$ 645.653,8000 04/10/2021
13:23:12

Marca: Noronha 
Fabricante: Noronha 
Modelo / Versão: Noronha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso (itens 3 e
4) Carne suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente
limpa, sem gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal,
ausência de bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em
temperatura adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus
centígrado positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico,
próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento
e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 24.002 R$ 28,4000 R$ 681.656,8000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Noronha 
Fabricante: Noronha 
Modelo / Versão: Noronha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso Carne
suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente limpa, sem
gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal, ausência de
bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em temperatura
adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus centígrado
positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico, próprio para
contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
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informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 24.002 R$ 35,8200 R$ 859.751,6400 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIBURGUER 
Fabricante: FRIBURGUER 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CARNE SUÍNA RESFRIADA – Corte pernil traseiro sem osso - Carne
suína pernil traseiro resfriado, é a porção comestível do corte apropriado de carcaça suína, devidamente limpa, sem
gordura, proveniente de estabelecimento sob inspeção oficial. Deve apresentar coloração normal, ausência de
bolores e aprovado pela inspeção “antes e após o abatimento do animal”; deve ser transportado em temperatura
adequada ao tipo do produto e com temperatura, no momento do recebimento, de no máximo 4 graus centígrado
positivo. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de 2 kg, atóxico, próprio para
contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. " 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 35,8200 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 28,4000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 26,9000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 22,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 21,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 16,4500 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:25 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:26 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:34 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:34 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:47:30

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Carne bovina in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 24.306 R$ 15,3000 R$ 371.881,8000 04/10/2021
17:34:45

Marca: KADÃO 
Fabricante: KADÃO 
Modelo / Versão: FIGADO BOVINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO 
Porte da empresa: ME/EPP
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02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS LTDA

Sim Sim 24.306 R$ 17,9000 R$ 435.077,4000 04/10/2021
10:02:00

Marca: PALOMA CARNES 
Fabricante: AVICOLA GOIAS 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne bovina in natura, tipo corte: fígado, apresentação: peça inteira,
estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

70.992.359/0003-30 FRIDEL FRIGORIFICO
INDUSTRIAL DEL REY
LTDA

Não Não 24.306 R$ 20,0000 R$ 486.120,0000 01/10/2021
14:10:41

Marca: TOP CARNES 
Fabricante: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Modelo / Versão: MIÚDO BOVINO CONGELADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO / O fígado bovino é um órgão, denominado miúdo,
proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento sob inspeção
veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e congelado. Deve
constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de rigoroso controle
higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela inspeção “ante” e
“postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3 kg, atóxico, próprio
para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco pacotes com
peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico, portanto
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. / Modelo: Miúdo
bovino congelado / Prazo de Validade: O produto terá validade de 12 (doze) meses. / Prazo de Garantia: Nosso
produto é garantido dentro do prazo de validade do mesmo. / Registro do produto no órgão competente
MAPA/DIPOA/SIF sob o nº 55/2594 / Declaramos que nosso preço está expresso em moeda corrente nacional, tendo
conhecimento que é admitido após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico,
já estando incluso no preço os valores dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos
trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, e outras despesas, se houver. / Declaramos que temos conhecimento
que se houver custos omitidos serão considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. / Declaramos
que arcaremos com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de nossa proposta, independente do
resultado do procedimento licitatório. / Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de
sua apresentação, nos termos do Edital. / Declaramos ter pleno conhecimento a todas as condições estabelecidas a
presente licitação e nos subordinamos a todas estas condições. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.174.844/0001-23 FRIOLI FRIGORIFICO
OLIVEIRA LTDA

Não Não 24.306 R$ 20,0000 R$ 486.120,0000 04/10/2021
16:40:01

Marca: FRIOLI 
Fabricante: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 
Modelo / Versão: CARNE IN NATURA ORIGEM NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO fígado bovino é um órgão, denominado miúdo,
proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento sob inspeção
veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e congelado. Deve
constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de rigoroso controle
higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela inspeção “ante” e
“postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3 kg, atóxico, próprio
para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco pacotes com
peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico, portanto
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. MARCA Frioli sisbi
012/8218 Fabricante Frioli Frigorifico Oliveira Ltda origem nacional prazo de validade e/ou garantia 12 meses a
contar da data de fabricação 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 24.306 R$ 24,9000 R$ 605.219,4000 04/10/2021
13:23:13

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO (itens 5 e 6) O fígado bovino é um órgão,
denominado miúdo, proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento
sob inspeção veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e
congelado. Deve constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos,
sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de
rigoroso controle higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela
inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3
kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
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do alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla
e nº de registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do
SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco
pacotes com peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS DA
COSTA EIRELI

Sim Sim 24.306 R$ 24,9900 R$ 607.406,9400 05/10/2021
08:24:21

Marca: CELEIRO 
Fabricante: CELEIRO 
Modelo / Versão: CELEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO (itens 5 e 6) O fígado bovino é um órgão,
denominado miúdo, proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento
sob inspeção veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e
congelado. Deve constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos,
sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de
rigoroso controle higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela
inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3
kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla
e nº de registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do
SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco
pacotes com peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 24.306 R$ 26,6000 R$ 646.539,6000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO O fígado bovino é um órgão, denominado miúdo,
proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento sob inspeção
veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e congelado. Deve
constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos, sem manchas
esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de rigoroso controle
higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela inspeção “ante” e
“postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3 kg, atóxico, próprio
para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco pacotes com
peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico, portanto
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 26,6000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 24,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 24,9000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 20,0000 09.174.844/0001-23 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 20,0000 70.992.359/0003-30 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 17,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 15,3000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:27 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:28 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:47 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

07/10/2021
14:37:47

Item teve empate real para o valor 20,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas.

Encerramento 07/10/2021
14:37:47 Item encerrado.

Cancelado no 07/10/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
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julgamento 14:47:39 SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Carne bovina in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 8.101 R$ 15,3000 R$ 123.945,3000 04/10/2021
17:34:45

Marca: KADÃO 
Fabricante: KADÃO 
Modelo / Versão: FIGADO BOVINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS LTDA

Sim Sim 8.101 R$ 17,9000 R$ 145.007,9000 04/10/2021
10:02:00

Marca: PALOMA CARNES 
Fabricante: AVICOLA GOIAS 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne bovina in natura, tipo corte: fígado, apresentação: peça inteira,
estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 8.101 R$ 24,9000 R$ 201.714,9000 04/10/2021
13:23:13

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO (itens 5 e 6) O fígado bovino é um órgão,
denominado miúdo, proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento
sob inspeção veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e
congelado. Deve constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos,
sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de
rigoroso controle higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela
inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3
kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla
e nº de registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do
SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco
pacotes com peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS DA
COSTA EIRELI

Sim Sim 8.101 R$ 24,9900 R$ 202.443,9900 05/10/2021
08:24:21

Marca: CELEIRO 
Fabricante: CELEIRO 
Modelo / Versão: CELEIRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO (itens 5 e 6) O fígado bovino é um órgão,
denominado miúdo, proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento
sob inspeção veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e
congelado. Deve constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos,
sem manchas esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de
rigoroso controle higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela
inspeção “ante” e “postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições
que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às
características físico-químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3
kg, atóxico, próprio para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento e tipo de corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla
e nº de registro em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do
SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco
pacotes com peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 8.101 R$ 26,6000 R$ 215.486,6000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Dali 
Fabricante: Dali 
Modelo / Versão: Dali 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FÍGADO BOVINO O fígado bovino é um órgão, denominado miúdo,
proveniente de bovinos, apto para o consumo humano. Deve ser oriundo de estabelecimento sob inspeção
veterinária oficial, manipulado em condições higiênicas satisfatórias, apresentar-se em peça e congelado. Deve
constar o número de inscrição no SIF ou SIE. Deve apresentar cor, odor e textura característicos, sem manchas
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esverdeadas ou pardacentas. O procedimento de evisceração deverá ser feito sob condições de rigoroso controle
higiênico sanitário, realizados por manipuladores devidamente treinados. Deve ser aprovado pela inspeção “ante” e
“postmortem”; mantida a temperatura máxima de -12°C a -18°C e transportada em condições que preservem tanto
as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-
químicas. Embalagem Primária: saco plástico transparente resistente com peso líquido de até 3 kg, atóxico, próprio
para contato direto com alimentos, íntegro, de tamanho apropriado, embalado a vácuo, contendo as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo de
corte; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso; Sigla e nº de registro
em vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico de material resistente, transparente, contendo cinco pacotes com
peso de 10 kg/fardo. Quando o vencedor do certame licitatório não for abatedouro ou frigorífico, portanto
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 26,6000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 24,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 24,9000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 17,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 15,3000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:29 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:30 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:50 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:50 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:47:48

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Carne de ave in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 196.523 R$ 13,0000 R$ 2.554.799,0000 04/10/2021
13:23:13

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA (itens 7 e 8) Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante, deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 196.523 R$ 13,0000 R$ 2.554.799,0000 04/10/2021
17:34:45

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
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Modelo / Versão: FRANGO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 196.523 R$ 13,4000 R$ 2.633.408,2000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de hidratação de
acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 196.523 R$ 14,9900 R$ 2.945.879,7700 05/10/2021
08:24:21

Marca: QUALITY 
Fabricante: QUALITY 
Modelo / Versão: QUALITY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA (itens 7 e 8) Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante, deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

70.992.359/0003-30 FRIDEL
FRIGORIFICO
INDUSTRIAL DEL
REY LTDA

Não Não 196.523 R$ 15,0000 R$ 2.947.845,0000 01/10/2021
14:10:41

Marca: TOP CARNES 
Fabricante: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Modelo / Versão: CARNE AVÍCOLA COM OSSO CORTES CONGELADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA / Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de hidratação de
acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. / Modelo: Carne avícola com osso cortes congelada. / Prazo de
Validade: O produto terá validade de 12 (doze) meses. / Prazo de Garantia: Nosso produto é garantido dentro do
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prazo de validade do mesmo. / Registro do produto no órgão competente MAPA/DIPOA/SIF sob o nº 125/2594 /
Declaramos que nosso preço está expresso em moeda corrente nacional, tendo conhecimento que é admitido após a
vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, já estando incluso no preço os valores
dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, e
outras despesas, se houver. / Declaramos que temos conhecimento que se houver custos omitidos serão
considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título,
devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. / Declaramos que arcaremos com todos os custos
decorrentes da elaboração e apresentação de nossa proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
/ Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, nos termos do Edital.
/ Declaramos ter pleno conhecimento a todas as condições estabelecidas a presente licitação e nos subordinamos a
todas estas condições. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 196.523 R$ 15,8000 R$ 3.105.063,4000 04/10/2021
10:02:00

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: coxa e
sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 196.523 R$ 17,2600 R$ 3.391.986,9800 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA - Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de hidratação de
acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto." 
Porte da empresa: ME/EPP

09.174.844/0001-23 FRIOLI
FRIGORIFICO
OLIVEIRA LTDA

Não Não 196.523 R$ 20,0000 R$ 3.930.460,0000 04/10/2021
16:40:01

Marca: FRIOLI 
Fabricante: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 
Modelo / Versão: CARNE IN NATURA ORIGEM NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de hidratação de
acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto MARCA Frioli sisbi 010/8218 Fabricante Frioli Frigorifico Oliveira
Ltda origem nacional prazo de validade e/ou garantia 12 meses a contar da data de fabricação 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20,0000 09.174.844/0001-23 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 17,2600 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 15,8000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
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R$ 15,0000 70.992.359/0003-30 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 14,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 13,4000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 13,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 13,0000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:31 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:32 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:53 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

07/10/2021
14:37:53

Item teve empate real para o valor 13,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas.

Encerramento 07/10/2021
14:37:53 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:47:58

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Carne de ave in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 65.507 R$ 13,0000 R$ 851.591,0000 04/10/2021
13:23:13

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA (itens 7 e 8) Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante, deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 65.507 R$ 13,0000 R$ 851.591,0000 04/10/2021
17:34:45

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: FRANGO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 65.507 R$ 13,4000 R$ 877.793,8000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de hidratação de
acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
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absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 65.507 R$ 14,9900 R$ 981.949,9300 05/10/2021
08:24:21

Marca: QUALITY 
Fabricante: QUALITY 
Modelo / Versão: QUALITY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA (itens 7 e 8) Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90
dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico,
portanto produtor/fabricante, deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 65.507 R$ 15,8000 R$ 1.035.010,6000 04/10/2021
10:02:00

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: coxa e
sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 65.507 R$ 17,2600 R$ 1.130.650,8200 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA - Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: frango congelado -18ºC, com nível de hidratação de
acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n° 1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto." 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17,2600 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
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R$ 15,8000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 14,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 13,4000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 13,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 13,0000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:33 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:34 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:56 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

07/10/2021
14:37:56

Item teve empate real para o valor 13,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas.

Encerramento 07/10/2021
14:37:56 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:48:37

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Carne de ave in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 220.223 R$ 14,6000 R$ 3.215.255,8000 04/10/2021
13:23:13

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO (itens 9 e 10) Frango corte peito, congelado,
inteiro com osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve
ser armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 220.223 R$ 15,8000 R$ 3.479.523,4000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO Frango corte peito, congelado, inteiro com
osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
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no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 220.223 R$ 17,0000 R$ 3.743.791,0000 04/10/2021
17:34:45

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: FRANGO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 220.223 R$ 18,9000 R$ 4.162.214,7000 04/10/2021
10:02:00

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: peito,
apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 220.223 R$ 18,9900 R$ 4.182.034,7700 05/10/2021
08:24:21

Marca: QUALITY 
Fabricante: QUALITY 
Modelo / Versão: QUALITY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO (itens 9 e 10) Frango corte peito, congelado,
inteiro com osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve
ser armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

70.992.359/0003-30 FRIDEL
FRIGORIFICO
INDUSTRIAL DEL
REY LTDA

Não Não 220.223 R$ 20,0000 R$ 4.404.460,0000 01/10/2021
14:10:41

Marca: TOP CARNES 
Fabricante: BH FOODS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. 
Modelo / Versão: CARNE AVÍCOLA COM OSSO CORTES CONGELADA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO / Frango corte peito, congelado, inteiro com
osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
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documentação que informe a procedência do produto. / Modelo: Carne avícola com osso cortes congelada. / Prazo de
Validade: O produto terá validade de 12 (doze) meses. / Prazo de Garantia: Nosso produto é garantido dentro do
prazo de validade do mesmo. / Registro do produto no órgão competente MAPA/DIPOA/SIF sob o nº 125/2594 /
Declaramos que nosso preço está expresso em moeda corrente nacional, tendo conhecimento que é admitido após a
vírgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico, já estando incluso no preço os valores
dos impostos, taxas, transporte, seguro, carga e descarga, encargos trabalhistas, sociais, sindicais, remunerações, e
outras despesas, se houver. / Declaramos que temos conhecimento que se houver custos omitidos serão
considerados como inclusos na proposta, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título,
devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais. / Declaramos que arcaremos com todos os custos
decorrentes da elaboração e apresentação de nossa proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
/ Validade da Proposta: 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, nos termos do Edital.
/ Declaramos ter pleno conhecimento a todas as condições estabelecidas a presente licitação e nos subordinamos a
todas estas condições. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 220.223 R$ 22,5000 R$ 4.955.017,5000 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FRANGO CORTE PEITO - Frango corte peito, congelado, inteiro com
osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto" 
Porte da empresa: ME/EPP

09.174.844/0001-23 FRIOLI
FRIGORIFICO
OLIVEIRA LTDA

Não Não 220.223 R$ 25,0000 R$ 5.505.575,0000 04/10/2021
16:40:01

Marca: FRIOLI 
Fabricante: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA 
Modelo / Versão: CARNE IN NATURA ORIGEM NACIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO frango corte peito, congelado, inteiro com osso,
em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve apresentar coloração
normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser armazenado e
transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de hidratação de acordo
com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de 29/10/2002, do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8% (oito por cento) de
absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo pré-resfriamento,
sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece como limite o valor
médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água absorvida em carcaças de
aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido de aproximadamente 2 kg,
contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo
do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em vigência no órgão competente;
Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para as embalagens secundárias
constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do fabricante, produto,
temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto,
peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame
licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar documentação que
informe a procedência do produto MARCA Frioli sisbi 10/8218 Fabricante Frioli Frigorifico Oliveira Ltda origem
nacional prazo de validade e/ou garantia 12 meses a contar da data de fabricação 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25,0000 09.174.844/0001-23 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 22,5000 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 20,0000 70.992.359/0003-30 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 18,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 18,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 17,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
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R$ 15,8000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 14,6000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:35 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:36 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:59 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:59 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:48:46

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Carne de ave in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 73.407 R$ 14,6000 R$ 1.071.742,2000 04/10/2021
13:23:13

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO (itens 9 e 10) Frango corte peito, congelado,
inteiro com osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve
ser armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 73.407 R$ 15,8000 R$ 1.159.830,6000 04/10/2021
14:20:51

Marca: Friato 
Fabricante: Friato 
Modelo / Versão: Friato 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO Frango corte peito, congelado, inteiro com
osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
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validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 73.407 R$ 17,0000 R$ 1.247.919,0000 04/10/2021
17:34:45

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: FRANGO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 73.407 R$ 18,9000 R$ 1.387.392,3000 04/10/2021
10:02:00

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: kg 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carne de ave in natura, tipo animal: frango, tipo corte: peito,
apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: com pele, com osso 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 73.407 R$ 18,9900 R$ 1.393.998,9300 05/10/2021
08:24:21

Marca: QUALITY 
Fabricante: QUALITY 
Modelo / Versão: QUALITY 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRANGO CORTE PEITO (itens 9 e 10) Frango corte peito, congelado,
inteiro com osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve
apresentar coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve
ser armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 73.407 R$ 22,5000 R$ 1.651.657,5000 04/10/2021
17:45:26

Marca: FRIATO 
Fabricante: FRIATO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FRANGO CORTE PEITO - Frango corte peito, congelado, inteiro com
osso, em embalagens originais e rotulagem expedida pelo órgão credenciador (SIF ou SIE). Deve apresentar
coloração normal e uniforme, evisceração completa, escaldamento normal e gordura não rançosa. Deve ser
armazenado e transportado em temperatura adequada ao tipo de produto: congelado a -18ºC, com nível de
hidratação de acordo com a Resolução DIPOA/SDA/MAPA n°1/2007 que revoga a Resolução DIPOA/SDA nº 4, de
29/10/2002, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que determina o limite máximo de 8%
(oito por cento) de absorção de água pelo método de controle interno, após a passagem das carcaças de aves pelo
pré-resfriamento, sendo considerada fraude o desvio que ultrapasse esse limite. O citado Regulamento estabelece
como limite o valor médio de 6% (seis por cento) para o Teste do Gotejamento, relativo à quantidade de água
absorvida em carcaças de aves congeladas. Embalagem Primária: saco plástico atóxico, resistente com peso líquido
de aproximadamente 2 kg, contendo as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados
no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador;
Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e número de registro em
vigência no órgão competente; Carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou Carimbo do SIE (Serviço de
Inspeção Estadual). Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas. Para
as embalagens secundárias constituídas de papelão é necessário que contenha as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for abatedouro ou frigorífico, portanto produtor/fabricante, deverá apresentar
documentação que informe a procedência do produto" 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 22,5000 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
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R$ 18,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 18,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 17,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 15,8000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 14,6000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:37 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:38 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:38:03 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:38:03 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:48:55

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - Peixe in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.036.011/0001-18 COMERCIO DE
PESCADOS E
CENTRO DE
DISTRIBUICAO RIO
JORDA

Sim Sim 31.806 R$ 37,0300 R$ 1.177.776,1800 04/10/2021
15:25:03

Marca: Maresia Pescados 
Fabricante: Maresia Pescados 
Modelo / Versão: Filé de Peixe Tilápia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

27.149.866/0001-15 EMPORIO MARESIA
EIRELI

Sim Sim 31.806 R$ 37,0300 R$ 1.177.776,1800 04/10/2021
16:03:45

Marca: Maresia Pescados 
Fabricante: Maresia Pescados 
Modelo / Versão: Filé de Peixe Tilápia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

40.955.297/0001-63 HELIO ALVES
CORREIA
13368621149

Sim Sim 31.806 R$ 38,0000 R$ 1.208.628,0000 30/09/2021
17:55:27

Marca: CENTERPESCADOS 
Fabricante: CENTERPESCADOS 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 31.806 R$ 44,9000 R$ 1.428.089,4000 04/10/2021
14:25:43

Marca: Center Fish 
Fabricante: Center Fish 
Modelo / Versão: Center Fish 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE – Tilápia Filés congelados de Tilápia,
íntegros, limpos, eviscerados, manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele, cartilagem e
resíduos de vísceras. Os filés devem ser submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento individual e
armazenados em temperatura igual ou inferior a –18ºC (Dezoito Graus Centígrados Negativos). O produto deverá
ser transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, o valor nutritivo, bem como
a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. O produto deverá
apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem Primária: plástica transparente, atóxica, resistente,
embalado a vácuo, com peso líquido de 01 kg a 05 kg. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa
(dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante e embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado,
com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
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deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for frigorífico, portanto, produtor/fabricante deverá apresentar documentação que
informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 31.806 R$ 45,3000 R$ 1.440.811,8000 04/10/2021
13:27:50

Marca: Center Fish 
Fabricante: Center Fish 
Modelo / Versão: Center Fish 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE – Tilápia (itens 11 e 12) Filés congelados
de Tilápia, íntegros, limpos, eviscerados, manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele,
cartilagem e resíduos de vísceras. Os filés devem ser submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento
individual e armazenados em temperatura igual ou inferior a –18ºC (Dezoito Graus Centígrados Negativos). O
produto deverá ser transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, o valor
nutritivo, bem como a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas. O produto deverá apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem Primária: plástica
transparente, atóxica, resistente, embalado a vácuo, com peso líquido de 01 kg a 05 kg. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante e embalador; Peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no
órgão competente. Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for frigorífico, portanto,
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 31.806 R$ 46,9000 R$ 1.491.701,4000 04/10/2021
10:03:44

Marca: MULTI PESCADOS 
Fabricante: MULTI PESCADOS 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 31.806 R$ 49,0000 R$ 1.558.494,0000 04/10/2021
17:37:58

Marca: PIF PAF 
Fabricante: PIF PAF 
Modelo / Versão: FILÉ DE PEIXE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE Tilápia 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 31.806 R$ 49,9900 R$ 1.589.981,9400 05/10/2021
08:30:05

Marca: FRIOCENTER 
Fabricante: FRIOCENTER 
Modelo / Versão: FRIOCENTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE – Tilápia (itens 11 e 12) Filés congelados
de Tilápia, íntegros, limpos, eviscerados, manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele,
cartilagem e resíduos de vísceras. Os filés devem ser submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento
individual e armazenados em temperatura igual ou inferior a –18ºC (Dezoito Graus Centígrados Negativos). O
produto deverá ser transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, o valor
nutritivo, bem como a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas. O produto deverá apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem Primária: plástica
transparente, atóxica, resistente, embalado a vácuo, com peso líquido de 01 kg a 05 kg. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante e embalador; Peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no
órgão competente. Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for frigorífico, portanto,
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 49,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 49,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 46,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 45,3000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 44,9000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 38,0000 40.955.297/0001-63 05/10/2021 09:00:02:083



07/10/2021 15:26 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 28/37

R$ 37,0300 27.149.866/0001-15 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 37,0300 32.036.011/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 36,6500 32.036.011/0001-18 05/10/2021 09:09:44:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:38 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/10/2021
09:11:45 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 05/10/2021
09:11:45 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:51:43

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - Peixe in natura

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.036.011/0001-18 COMERCIO DE
PESCADOS E
CENTRO DE
DISTRIBUICAO RIO
JORDA

Sim Sim 10.601 R$ 37,0300 R$ 392.555,0300 04/10/2021
15:25:03

Marca: Maresia Pescados 
Fabricante: Maresia Pescados 
Modelo / Versão: Filé de Peixe tilápia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

27.149.866/0001-15 EMPORIO MARESIA
EIRELI

Sim Sim 10.601 R$ 37,0300 R$ 392.555,0300 04/10/2021
16:03:45

Marca: Maresia Pescados 
Fabricante: Maresia Pescados 
Modelo / Versão: Filé de Peixe Tilápia 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

40.955.297/0001-63 HELIO ALVES
CORREIA
13368621149

Sim Sim 10.601 R$ 38,0000 R$ 402.838,0000 30/09/2021
17:55:27

Marca: CENTERPESCADOS 
Fabricante: CENTERPESCADOS 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 10.601 R$ 44,9000 R$ 475.984,9000 04/10/2021
14:25:43

Marca: Center Fish 
Fabricante: Center Fish 
Modelo / Versão: Center Fish 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE – Tilápia Filés congelados de Tilápia,
íntegros, limpos, eviscerados, manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele, cartilagem e
resíduos de vísceras. Os filés devem ser submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento individual e
armazenados em temperatura igual ou inferior a –18ºC (Dezoito Graus Centígrados Negativos). O produto deverá
ser transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, o valor nutritivo, bem como
a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. O produto deverá
apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem Primária: plástica transparente, atóxica, resistente,
embalado a vácuo, com peso líquido de 01 kg a 05 kg. Na embalagem primária deverão constar ainda as seguintes
informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo;
Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa
(dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante e embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado,
com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no órgão competente. Secundária: fardo
plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg a 20 kg,
deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome
do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de
validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal)
ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de 90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor
do certame licitatório NÃO for frigorífico, portanto, produtor/fabricante deverá apresentar documentação que
informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP
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28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 10.601 R$ 45,3000 R$ 480.225,3000 04/10/2021
13:27:50

Marca: Center Fish 
Fabricante: Center Fish 
Modelo / Versão: Center Fish 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE – Tilápia (itens 11 e 12) Filés congelados
de Tilápia, íntegros, limpos, eviscerados, manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele,
cartilagem e resíduos de vísceras. Os filés devem ser submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento
individual e armazenados em temperatura igual ou inferior a –18ºC (Dezoito Graus Centígrados Negativos). O
produto deverá ser transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, o valor
nutritivo, bem como a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas. O produto deverá apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem Primária: plástica
transparente, atóxica, resistente, embalado a vácuo, com peso líquido de 01 kg a 05 kg. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante e embalador; Peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no
órgão competente. Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for frigorífico, portanto,
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS LTDA

Sim Sim 10.601 R$ 46,9000 R$ 497.186,9000 04/10/2021
10:03:44

Marca: MULTI PESCADOS 
Fabricante: MULTI PESCADOS 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe in natura, variedade: tilápia, tipo corte: filé, apresentação: sem
pele, estado de conservação: congelado(a) 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 10.601 R$ 49,0000 R$ 519.449,0000 04/10/2021
17:37:58

Marca: PIF PAF 
Fabricante: PIF PAF 
Modelo / Versão: FILÉ DE PEIXE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE Tilápia 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS DA
COSTA EIRELI

Sim Sim 10.601 R$ 49,9900 R$ 529.943,9900 05/10/2021
08:30:05

Marca: FRIOCENTER 
Fabricante: FRIOCENTER 
Modelo / Versão: FRIOCENTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FILÉ CONGELADO DE PEIXE – Tilápia (itens 11 e 12) Filés congelados
de Tilápia, íntegros, limpos, eviscerados, manipulados sob rígidas condições de higiene, livres de espinhas, pele,
cartilagem e resíduos de vísceras. Os filés devem ser submetidos a processo de congelamento rápido e glaciamento
individual e armazenados em temperatura igual ou inferior a –18ºC (Dezoito Graus Centígrados Negativos). O
produto deverá ser transportado em condições que preservem as características do alimento congelado, o valor
nutritivo, bem como a qualidade do mesmo quanto às características físico-químicas, microbiológicas e
microscópicas. O produto deverá apresentar cor, sabor e odor característico. Embalagem Primária: plástica
transparente, atóxica, resistente, embalado a vácuo, com peso líquido de 01 kg a 05 kg. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no
formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante e embalador; Peso
ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e nº de registro em vigência no
órgão competente. Secundária: fardo plástico transparente ou caixas de papelão de material resistente, com peso
líquido padronizado de 10 kg a 20 kg, deverão ser lacrados em perfeito estado de conservação, limpas e secas,
contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, temperatura em que deve ser mantido
armazenado, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido, tara (da embalagem e da
caixa) e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal) ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual). Validade mínima de
90 dias a contar da data da entrega. Quando o vencedor do certame licitatório NÃO for frigorífico, portanto,
produtor/fabricante deverá apresentar documentação que informe a procedência do produto. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 49,9900 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 49,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 46,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 45,3000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 44,9000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 38,0000 40.955.297/0001-63 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 37,0300 27.149.866/0001-15 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 37,0300 32.036.011/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 36,6500 32.036.011/0001-18 05/10/2021 09:09:59:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:40 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/10/2021
09:12:00 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 05/10/2021
09:12:00 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:51:58

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - Peixe em conserva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

42.452.561/0001-71 GSI COMERCIO E
SOLUCOES LTDA

Sim Sim 453.765 R$ 29,3800 R$ 13.331.615,7000 04/10/2021
14:25:06

Marca: NAUTIQUE 
Fabricante: SMG INDUSTRIAL LTDA 
Modelo / Versão: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA Sardinha ao próprio suco, com óleo de
soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro
característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário, perfeitamente
recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão
interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou
volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades. Secundária: caixas de
papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de
conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

37.366.457/0001-24 COMERCIAL
CARVALHO DE
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 453.765 R$ 35,0000 R$ 15.881.775,0000 04/10/2021
22:47:32

Marca: 88 
Fabricante: 88 
Modelo / Versão: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sardinha ao próprio suco, com óleo de soja e sal, com total de
aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro característico. Embalagem
Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas, com peso
líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento,
ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e
tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa
(dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado,
com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente; outras informações.
Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades. Secundária: caixas de papelão de material resistente, com
peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo
as seguintes informações: nome do fabricante, produto, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto,
peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 453.765 R$ 41,7000 R$ 18.922.000,5000 04/10/2021
14:25:43

Marca: 88 
Fabricante: 88 
Modelo / Versão: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA Sardinha ao próprio suco, com óleo de
soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro
característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário, perfeitamente
recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão
interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou
volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades. Secundária: caixas de
papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de
conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 453.765 R$ 42,0000 R$ 19.058.130,0000 04/10/2021
13:27:50
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Marca: 88 
Fabricante: 88 
Modelo / Versão: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA (itens 13 e 14) Sardinha ao próprio
suco, com óleo de soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor,
sabor e cheiro característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário,
perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento,
corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade,
anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades.
Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas
em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto,
data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 453.765 R$ 43,0000 R$ 19.511.895,0000 04/10/2021
17:37:58

Marca: PESCADOR 
Fabricante: PESCADOR 
Modelo / Versão: SARDINHA EM LATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 453.765 R$ 44,9000 R$ 20.374.048,5000 04/10/2021
10:03:44

Marca: COQUEIRO 
Fabricante: COQUEIRO 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e
eviscerada, meio de cobertura: com óleo comestível 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 453.765 R$ 49,0000 R$ 22.234.485,0000 05/10/2021
08:30:05

Marca: GOMES DA COSTA 
Fabricante: GOMES DA COSTA 
Modelo / Versão: GOMES DA COSTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA (itens 13 e 14) Sardinha ao próprio
suco, com óleo de soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor,
sabor e cheiro característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário,
perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento,
corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade,
anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em
vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades.
Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas
em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto,
data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 453.765 R$ 54,5800 R$ 24.766.493,7000 04/10/2021
17:47:04

Marca: OITENTA E OITO 
Fabricante: OITENTA E OITO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA - Sardinha ao próprio suco, com óleo
de soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro
característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário, perfeitamente
recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão
interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária
deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável:
Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato
próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou
volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão
competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades. Secundária: caixas de
papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de
conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, data de fabricação,
prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). " 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 54,5800 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 49,0000 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 44,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 43,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 42,0000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 41,7000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
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R$ 35,0000 37.366.457/0001-24 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 29,3800 42.452.561/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:42 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:43 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:42 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:42 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:52:08

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - Peixe em conserva

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

42.452.561/0001-71 GSI COMERCIO E
SOLUCOES LTDA

Sim Sim 151.255 R$ 29,3800 R$ 4.443.871,9000 04/10/2021
14:25:06

Marca: NAUTIQUE 
Fabricante: SMG INDUSTRIAL LTDA 
Modelo / Versão: . 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA Sardinha ao próprio suco, com óleo de
soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro
característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário,
perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento,
corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade,
anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro
em vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades.
Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas
em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante,
produto, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa).
Porte da empresa: ME/EPP

37.366.457/0001-24 COMERCIAL
CARVALHO DE
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 151.255 R$ 35,0000 R$ 5.293.925,0000 04/10/2021
22:47:32

Marca: 88 
Fabricante: 88 
Modelo / Versão: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sardinha ao próprio suco, com óleo de soja e sal, com total de
aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro característico. Embalagem
Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário, perfeitamente recravadas, com peso
líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento, corrosão interna, amassamento,
ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem primária deverão constar ainda as
seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta impermeável: Nome completo do alimento
e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade, anotados no formato próprio da língua
portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou
peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro em vigência no órgão competente;
outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades. Secundária: caixas de papelão de
material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas em perfeito estado de conservação,
limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante, produto, data de fabricação, prazo e/ou
data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

26.838.252/0001-88 WAR COMERCIO,
DISTRIBUICAO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 151.255 R$ 41,7000 R$ 6.307.333,5000 04/10/2021
14:25:43

Marca: 88 
Fabricante: 88 
Modelo / Versão: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA Sardinha ao próprio suco, com óleo de
soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro
característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário,
perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento,
corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade,
anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
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embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro
em vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades.
Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas
em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante,
produto, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa).
Porte da empresa: ME/EPP

28.505.704/0001-35 WK INDUSTRIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 151.255 R$ 42,0000 R$ 6.352.710,0000 04/10/2021
13:27:50

Marca: 88 
Fabricante: 88 
Modelo / Versão: 88 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA (itens 13 e 14) Sardinha ao próprio
suco, com óleo de soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor,
sabor e cheiro característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz
sanitário, perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento,
vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na
embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no
de registro em vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80
unidades. Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser
lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem
e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

19.987.085/0001-71 NSA SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 151.255 R$ 43,0000 R$ 6.503.965,0000 04/10/2021
17:37:58

Marca: PESCADOR 
Fabricante: PESCADOR 
Modelo / Versão: SARDINHA EM LATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA 
Porte da empresa: ME/EPP

02.312.216/0001-18 AVICOLA GOIAS
COM. DE FRIOS
LTDA

Sim Sim 151.255 R$ 44,9000 R$ 6.791.349,5000 04/10/2021
10:03:44

Marca: COQUEIRO 
Fabricante: COQUEIRO 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Peixe em conserva, variedade: sardinha, apresentação: descabeçada e
eviscerada, meio de cobertura: com óleo comestível 
Porte da empresa: ME/EPP

21.036.937/0001-97 VALTOLINO DIAS
DA COSTA EIRELI

Sim Sim 151.255 R$ 49,0000 R$ 7.411.495,0000 05/10/2021
08:30:05

Marca: GOMES DA COSTA 
Fabricante: GOMES DA COSTA 
Modelo / Versão: GOMES DA COSTA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA (itens 13 e 14) Sardinha ao próprio
suco, com óleo de soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor,
sabor e cheiro característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz
sanitário, perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento,
vazamento, corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na
embalagem primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em
etiqueta impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de
validade, anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do
fabricante ou embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no
de registro em vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80
unidades. Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser
lacradas em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do
fabricante, produto, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem
e da caixa). 
Porte da empresa: ME/EPP

32.800.861/0001-40 IG
EMPREENDIMENTOS
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 151.255 R$ 54,5800 R$ 8.255.497,9000 04/10/2021
17:47:04

Marca: OITENTA E OITO 
Fabricante: OITENTA E OITO 
Modelo / Versão: PRIMEIRA QUALIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SARDINHA COM ÓLEO DE SOJA - Sardinha ao próprio suco, com óleo
de soja e sal, com total de aproveitamento de seu valor nutritivo. O produto deverá apresentar cor, sabor e cheiro
característico. Embalagem Primária: embalagem em folhas de flandres, inviolável, com verniz sanitário,
perfeitamente recravadas, com peso líquido de 125g. A embalagem não poderá apresentar estufamento, vazamento,
corrosão interna, amassamento, ferrugem, perfurações ou outros indícios de alteração do produto. Na embalagem
primária deverão constar ainda as seguintes informações, impressas na própria embalagem ou em etiqueta
impermeável: Nome completo do alimento e tipo; Marca; Data de fabricação e vencimento ou data de validade,
anotados no formato próprio da língua portuguesa (dia, mês e ano); Nome e endereço completo do fabricante ou
embalador; Peso ou volume líquido, ou peso drenado, com respectivas unidades de medidas; Sigla e no de registro
em vigência no órgão competente; outras informações. Secundária: caixa de papelão contendo até 80 unidades.
Secundária: caixas de papelão de material resistente, com peso líquido padronizado de 10 kg, deverão ser lacradas
em perfeito estado de conservação, limpas e secas, contendo as seguintes informações: nome do fabricante,
produto, data de fabricação, prazo e/ou data de validade, peso bruto, peso líquido e tara (da embalagem e da caixa).
" 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 54,5800 32.800.861/0001-40 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 49,0000 21.036.937/0001-97 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 44,9000 02.312.216/0001-18 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 43,0000 19.987.085/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 42,0000 28.505.704/0001-35 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 41,7000 26.838.252/0001-88 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 35,0000 37.366.457/0001-24 05/10/2021 09:00:02:083
R$ 29,3800 42.452.561/0001-71 05/10/2021 09:00:02:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:00:44 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/10/2021
09:10:45 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

07/10/2021
14:37:39 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 07/10/2021
14:37:39 Item encerrado.

Cancelado no
julgamento

07/10/2021
14:52:26

Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM FICA CANCELADO TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER
SIDO ADIADA, CONFORME CONSTA PUBLICAÇÃO NO SITIO:WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR E POR UM
EQUIVOCO O COMPRAS NET NÃO PUBLICOU O ADIAMENTO E REALIZOU A LICITAÇÃO AUTOMÁTICA.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 05/10/2021
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática
e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00.
Mantenham-se conectados.

Sistema 05/10/2021
09:00:19

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:21

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:24

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:25

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:27

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:29

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:31

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:31

Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:33

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:33

Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:35

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:37

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:39

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:39

Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:40

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:40

Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 05/10/2021
09:00:42

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:00:44

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/10/2021
09:10:22

O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:25

O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:26

O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:28

O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:30

O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:32

O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:34

O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:36

O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:38

O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:43

O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:10:45

O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 05/10/2021
09:11:45

O item 11 está encerrado.

Sistema 05/10/2021
09:12:00

O item 12 está encerrado.

Sistema 05/10/2021
09:12:18

O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 05/10/2021
09:12:18

Sr. Fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CPF/CNPJ 19.987.085/0001-71, em cumprimento à
Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance
final e único para o item 1 até às 09:17:18 do dia 05/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.

Sistema 05/10/2021
09:17:19

O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 09:17:18 de 05/10/2021. O tempo expirou e
o lance não foi enviado pelo fornecedor NSA SOLUCOES EIRELI, CPF/CNPJ

19.987.085/0001-71.
Sistema 05/10/2021

09:17:19
O item 1 está encerrado.

Sistema 06/10/2021
12:00:45

Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão em razão da
publicação de aviso de adiamento da data de abertura do pregão eletrônico.. É importante

destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de
lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 26/10/2021

09:00:00.
Sistema 06/10/2021

14:34:44
Houve alteração na reabertura da sessão pública. Motivo: Medida administrativa.

Justificativa: para cancelar no sistema.. Data prevista para reabertura: 07/10/2021
14:35:00.

Sistema 07/10/2021
14:35:00

A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.

Sistema 07/10/2021
14:37:26

O item 2 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:30

O item 3 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:34

O item 4 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:39

O item 14 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:42

O item 13 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:47

O item 5 teve empate real para o valor 20,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 07/10/2021

14:37:47
O item 5 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:50

O item 6 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:53

O item 7 teve empate real para o valor 13,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 07/10/2021

14:37:53
O item 7 está encerrado.
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Sistema 07/10/2021
14:37:56

O item 8 teve empate real para o valor 13,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de

Propostas.
Sistema 07/10/2021

14:37:56
O item 8 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:37:59

O item 9 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:38:03

O item 10 está encerrado.

Sistema 07/10/2021
14:38:05

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 07/10/2021
14:40:41

COMUNICADO

Pregoeiro 07/10/2021
14:43:37

SRS. LICITANTES, TENDO EM VISTA A LICITAÇÃO TER SIDO ADIADA CONFORME
PUBLICAÇÃO NO SITIO: WWW.GOIANIA.GO.GOV.BR PARA O DIA 26/10/2021 AS 09:00
HORAS, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO. INFORMAMOS QUE POR UM
EQUIVOCO NÃO FOI PUBLICADA O ADIAMENTO NO SISTEMA DO COMPRAS NET E O

SISTEMA DO COMPRAS NET REALIZOU A ABERTURA AUTOMATICA.
Pregoeiro 07/10/2021

14:45:36
SENDO ASSIM, IREI CANCELAR NO SISTEMA OS ITENS TENDO EM VISTA, A LICITAÇÃO
TER SIDO ADIADA. INFORMAMOS QUE SERÁ PUBLICADA NOVA DATA DE REABERTURA.

PEÇO DESCULPAS PELO TRANSTORNO E COMPREENSÃO.
Sistema 07/10/2021

14:46:53
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 07/10/2021

14:49:36
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2021 - SRP O

MUNICIPIO DE GOIANIA, por intermédio do Superintendente de Licitação e Suprimentos
da Secretaria Municipal de Administração, nomeado pelo Decreto Municipal n° 3746/2021,
tendo em vista o que consta do processo nº 43881/2021, nos termos das Leis Federais n°

10.520/02 e 8.666/93, bem como
Pregoeiro 07/10/2021

14:50:05
as alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO ELETRÔNICO N°

029/2021-SRP, oriundo da Secretaria Municipal de Educação - SME, destinado à “Aquisição
de gêneros alimentícios (carne bovina, suína, fígado bovino, frango (coxa, sobrecoxa e

peito), file de peixe e sardinha em lata, em atendimento à Secretaria Municipal de
Educação e demais órgãos

Pregoeiro 07/10/2021
14:50:22

participantes da Administração Pública Municipal, por um período de 12 (doze) meses,
conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos, para inclusão

no sistema de registro de preços”, com abertura prevista para o dia 05 de outubro de
2021, às 09:00 horas,

Pregoeiro 07/10/2021
14:50:33

FICA ADIADA PARA O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09:00hs, para alteração no Edital
. Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h nos dias normais

de expediente,
Pregoeiro 07/10/2021

14:50:44
obter demais informações, na sede da Secretaria Municipal de Administração, situada no
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado

nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900
Pregoeiro 07/10/2021

14:50:52
Fone: (62) 3524-6320 e e-mail: semad.gerpre@goiania.go.gov.br.

Pregoeiro 07/10/2021
14:51:01

Goiânia, 04 de outubro de 2021. LEON GASPAR SAFATLE Superintendente de Licitação e
Suprimentos

Pregoeiro 07/10/2021
14:55:06

INFORMAMOS TAMBÉM QUE CANCELAMOS OS ITENS EM VIRTUDE DO SISTEMA DO
COMPRAS NET NÃO RETORNAR A FASE DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS.

Pregoeiro 07/10/2021
14:55:35

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/10/2021 às
15:25:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

05/10/2021
09:00:02 Abertura da sessão pública

Alteração equipe 06/10/2021
10:57:43

Pregoeiro Anterior: 95975896134-MONICA LUIZA VICZNEVSKI . Pregoeiro Atual: 00951675109-
FERNANDA TEODORO DA SILVA . Justificativa: por interesse da administração.

Suspensão
administrativa

06/10/2021
12:00:45

Previsão de reabertura: 26/10/2021 09:00:00; Suspensão em razão da publicação de aviso de
adiamento da data de abertura do pregão eletrônico.

Alteração
reabertura da
sessão pública

06/10/2021
14:34:44

Previsão de reabertura: 07/10/2021 14:35:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
para cancelar no sistema.

Reativação 07/10/2021
14:35:00 Reabertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

07/10/2021
14:38:05 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 07/10/2021
14:46:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

07/10/2021
14:55:35 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/10/2021 às 15:25:00.
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Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:25 horas do dia 07 de outubro de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
FERNANDA TEODORO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

KARITAS REIS DE SOUZA
Equipe de Apoio

RUTY MARIA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

Voltar   
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