
SETASPREFEITURA DE 

iRiPiRii Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social TERRA 'QUERIDA 

ATO HOMOLOGATÓRIO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERECÍVEIS 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS E PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL— SETAS, DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI — Pl. 

A Ilma. Sra. Secretária Municipal da SETAS. no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do 
Pregão Eletrônico n° 03/2022-SETAS e a ADJUDICAÇÃO do objeto a licitante que apresentou o menor preço por item, 
tudo e acordo com o que determina o edital do referido pregão. HOMOLOGA o resultado da licitação em favor da seguinte 
licitante, conforme abaixo, por apresentar a melhor proposta para à administração: 

Empresa: 
MERCADINHO SÃO BENEDITO LTDA — CNPJ.: 00.458.148/0001-80 

ITEM DESCRIÇÃO DE MATERIAIS MARCA UND. QTD VALOR 
UNT 

VALOR
TOTAL 

01 

Carne bovina, de 1' qualidade. Patinho, 

Alcatra elou Coxão mole peça inteira; fresca, 

' com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; 
I 

embalagem primaria á vácuo em plástico 

transparente, contendo, todas informações do 

produto. como corte. procedência (frigorifico 

fornecedor). 

FRIGORÍFICO 

FORNECEDOR 
KG 3500 R$41,88 R$146.580.00 

02 

Carne de Sol, Produto preparado com carne 

bovina traseira injetada com salmoura, sal e 

nitrito; dessecada com consistência firme, com 

cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujidades, 

parasitas e materiais estranhos. 

FRIGORÍFICO 

FORNECEDOR 
KG 1000 R$ 53,29 R$ 53.290.00 

03 

Carne Moída, de i a Qualidade (Patinho, 

Alcatra ou Coxão mole), Fresca com aspecto, 

cor, cheiro e sabor próprio, contendo todas as 

informações do produto como corte, 

procedência, data de produção e a data de 

validade. 

FRIGORÍFICO 

FORNECEDOR 
KG 1200 R$ 36,32 R$ 43.584,00 

04 

Fígado Bovino, Fresco ou congelado com 

aspecto. cor, cheiro e sabor próprio, contendo 

todas as informações do produto como corte, 

procedência, data de produção e a data de 

validade. 

FRIBOI KG 600 R$ 19.14 R$ 11.484,00 

05 
Filé de Peixe, de boa qualidade. inspecionado 

pelo ministério da agricultura (SIF ou SIE) PANGA KG 600 R$ 31,43 R$ 18.858,00 
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06 
Frango Abatido, Inteiro (sem cabeça, vísceras 

e pés) SADIA KG 4000 R$ 31,43 R$ 49.680,00 

07 

Filé de Peito de frango; desossado (sem 

osso), sem pele; sem tempero; congelado, com 

aspecto, cor. cheiro e sabor próprios: sem 

manchas e parasitas; acondicionando 

embalagem primaria á vácuo em plástico 

transparente, contendo todas as informações 

do produto como corte, procedência (frigorifico 

fornecedor). 

SADIA 
KG 1000 R$ 24,48 R$ 24.480,00 

08 

Coxas e Sobrecoxas de frango, sem 

tempero: congelado. com aspecto. cor. cheiro e 

sabor próprios; sem manchas e parasitas; 

acondicionando embalagem primaria á vácuo 

em plástico transparente, contendo todas as 

informações do produto como corte, 

procedência (frigorifico fornecedor). 

SADIA 
KG 800 R$ 22,50 18.000,00 

09 

Carne Suína, de i a qualidade, (PERNIL) peça 

inteira; fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio: embalagem primaria á vácuo em 

plástico transparente, contendo. todas 

informações do produto, como corte, 

procedência (frigorifico fornecedor). 

FRIGORÍFICO 

FORNECEDOR 
KG 1500 R$ 20,66 R$ 30.990,00 

10 

Bisteca Suína, de i a qualidade, peça inteira; 

fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio: embalagem primaria á vácuo em 

plástico transparente, contendo. todas 

informações do produto, como corte, 

procedência (frigorifico fornecedor). 

SADIA 
KG 1500 R$ 20,63 R$ 30.990,00 

11 

Costelinha Suína, de 1' qualidade, peça 

inteira; fresca, com aspecto, cor, cheiro e sabor 

próprio: embalagem primaria á vácuo em 

plástico transparente, contendo, todas 

informações do produto, como corte, 

procedência (frigorifico fornecedor). 

SADIA 
KG 1500 R$ 25,33 R$ 37.995,00 

12 
Presunto, 1' Qualidade; Obtido de pernil ou 

outra parte do suíno sadio; sua textura deve 



PREFEITURA DE 

PiRiPiRi 
TERRA QUERIDA 

SETAS 
Secretaria Municipal do Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social

ser firme e macia, não esfarelando na boca: 

com cor homogênea: com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios: isento de sujidades: parasitas 

e larvas; acondicionado em saco plástico 

transparente. atóxicc. 

SADIA KG 1000 R$ 25,50 R$ 25.500,00 

13 

Queijo; Tipo Mussarela; embalado em plástico 

inviolável, selado a vácuo, composto: leite 

pasteurizado, sal, estabilizante: cloreto de 

alicio, coalho liquido, enzima coagulante, 

fermento lácteo e conservador: natamicina 

SADIA KG 1000 R$ 34,00 R$ 34.000,00 

14 

Salsicha: Hot-Dog; Ótimo sabor; congelada, 

composta de carne bovina, suína e de frango; 

fresca com condimentos triturados e cozidos; 

acondicionado embalagem primaria á vácuo 

em plástico transparente, contendo todas as 

informações do produto como corte, 

procedência (Frigorifico fornecedor); 

embalagem secundária; de papelão ondulado 

tendo rotulagem de acordo com a legislação 

vigente número do lote, data de produção e a 

data de validade 

AVIVAR 
KG 800 R$ 15,62 R$ 12.496,00 

15 

Linguiça; defumada; Calabresa Primeira 

qualidade, ótimo sabor, preparada com carne 

suína não mista, toucinho e condimentos; 

ótimo sabor: com aspecto normal, firme, sem 

umidade não pegajosa: isentam de sujidades, 

parasitas e larvas; mantida em temperatura e 

refrigeração adequada: acondicionada em saco 

de polietileno. 

SADIA 
KG 800 R$ 30.00 R$ 24,000,00 

16 

Linguiça: Toscana; ótimo sabor, de primeira 

qualidade, congelada, composta de carne 

suína, frango ou mista, com condimentos 

triturados e cozidos, com embalagem primaria 

a vácuo em plástico transparente, contendo 

todas as informações do produto como: corte, 

procedência (frigorifico fornecedor), 

embalagem secundária de papelão ondulado 

DALIA 
KG 800 R$ 28,75 R$ 23.000;00 
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tendo rotulagem de acordo com a legislação 

vigente, numero de lote, data de produção e 

data de validade. (03 sabores) 

E para que a homologação produza seus jurídicos e legais efeitos, Publique-se o presente ato na forma estatuída na Lei 

Orgânica do Município. 

Autorizo a compra do material. 

Cumpra-se e Arquive-se. 

Piripiri— PI, 07 de março de 2023. 

Cinthia Cristi 
-Seer ária M 

a Sanches 
SETAS-


