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Ao 
Governo do Estado de Roraima 
Secretaria de Estado da Saúde – SESAU 
Gerencia Especial de Cotação – GEC 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
PROCESSO N. 020601.000035/20-30 
 
Eventual Contratação sob o REGISTRO DE PREÇO de 
Empresa especializada para o fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis (cárneos e embutidos), destinados a 
atender as necessidades nutricionais e dietas especiais dos 
pacientes das Unidades de Saúde e/ou Hospitalares da 
Capital e Interior do Estado. 
 
   
 

CARIMBO CNPJ Nº 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QDT PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

1 LINGUIÇA DE FRANCO, TIPO 
DEFUMADA, preparada com frango não 
mista, com aspecto normal, firme, com 
umidade, isenta de sujidades, parasitas e 
larvas, mantida em temperatura e 
refrigeração adequada, acondicionada em 
saco de polietileno,  contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, carimbos oficiais, de acordo com 
as portarias do ministério da agricultura. 
Com prazo de validade de no mínimo 10 
(Dez) dias a contar da data de recebimento 
definitivo por parte da CONTRATANTE. Cód. 
Mat 447716 

KG 8000   

2 CARNE BOVINA de 1ª (patinho) Com selo 
SIF ou SIE, sem osso, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias, DIPOA nº 304 de 22/04/1996 e nº 
145 de 22/04/1998 e Resolução da ANVISA 
nº 105 de 19/04/1999. Embalagem a vácuo. 
Com prazo de validade de no mínimo 10 
(Dez) dias a contar da data de recebimento 
definitivo por parte da CONTRATANTE. Cód. 
Mat 447448 

KG 14000   

3 CARNE BOVINA de 1ª (coxão duro). Com 
selo SIF ou SIE, sem osso, contendo 
identificação do produto, marca do 

KG 12000   
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fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias, DIPOA nº 304 de 22/04/1996 e nº 
145 de 22/04/1998 e Resolução da ANVISA 
nº 105 de 19/04/1999.  Embalagem a vácuo. 
Com prazo de validade de no mínimo 10 
(Dez) dias a contar da data de recebimento 
definitivo por parte da CONTRATANTE. 
Cód. Mat 447439 

4 CARNE BOVINA de 1ª (coxão mole). Com 
selo SIF ou SIE, sem osso, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as 
Portarias, DIPOA nº 304 de 22/04/1996 e nº 
145 de 22/04/1998 e Resolução da ANVISA 
nº 105 de 19/04/1999.  Embalagem a vácuo. 
Com prazo de validade de no mínimo 10 
(Dez) dias a contar da data de recebimento 
definitivo por parte da CONTRATANTE. Cód. 
Mat 447431 

KG 12000   

5 CARNE TIPO CHARQUE, tipo corte: ponta 
de agulha - charque, origem: bovina, 
apresentação: em mantas, estado de 
conservação: seco(a), contendo identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as portarias do Ministério da 
Agricultura, DIPOA  n° 304 de 22/04/96 e n° 
145 de 22/04/98 e RDC n°40- ANVISA. 
Validade de no mínimo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da data de recebimento 
definitiva por parte da CONTRATANTE. 
 Cód. Mat 447734 

KG 8000   

6 CARNE BOVINA MOÍDA SEM OSSO, tipo 
corte: acém, apresentação: moída, estado 
de conservação: resfriado(a) com baixo teor 
de gordura, embalagem a vácuo, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais, de acordo com as portarias 
do Ministério Agricultura, DIPOA n° 304 de 
22/04/98, da resolução da ANVISA n° 105 de 
19/05/99. Com prazo de validade de no 
mínimo 10 (Dez) dias a contar da data de 
recebimento definitivo por parte da 
CONTRATANTE. Cód. Mat447384 

KG 10000   

 
 
 
 

7 

CARNE BOVINA de 2° com osso (paleta -
pá) carimbo do sif, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de 
validade marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as portarias do Ministério 
Agricultura, DIPOA n° 304 de 22/04/98, da 

KG 8000   
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resolução da ANVISA n° 105 de 19/05/99. 
Com prazo de validade de no mínimo 10 
(Dez) dias a contar da data de recebimento 
definitivo por parte da CONTRATANTE.Cód. 
Mat 454443 

8 FRANGO INTEIRO CONGELADO, tipo 
animal: frango especial, de primeira 
qualidade, embalagem plástica de filme PVC 
transparente, inserido em caixa de papelão, 
contendo identificação do produto, marca do 
fabricante e prazo de validade, marcas e 
carimbos oficiais de acordo com as Portarias 
do Ministério da Agricultura DIPOA nº 304 de 
22/04/1996 e 145 de 22/4/1998. Apresentar 
o Registro no Serviço de Inspeção Federal 
(S.I.F) e/ou Serviços de Inspeção Estadual 
(S.I.E), em conformidade com a RDC nº 40 
da ANVISA. Com prazo de validade de no 
mínimo 10 (Dez) dias a contar da data de 
recebimento definitivo por parte da 
CONTRATANTE.Cód. Mat 447874 

KG 72000   

9 PEIXE TAMBAQUI, tratado limpo, com selo 
SIF ou SIE, congelado, contendo 
identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade marcas e 
carimbos oficiais. Com prazo de validade de 
no mínimo 10 (Dez) dias a contar da data de 
recebimento definitivo por parte da 
CONTRATANTE.Cód. Mat 448967 

KG 8000   

 
 
VALIDADE DE 180 DIAS. 
 

Favor mencionar os dados abaixo na proposta:  

a) Dados cadastrais;  

b) Marca do equipamento; 

 c) Prazo de entrega;  

d) Validade da proposta;  

e) demais impostos e custos, deverão ser inclusos; 

f) Assinatura e data. 
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_______________________________________ 
Local e Data 

 
 

_______________________________________ 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 


