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PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA Nº 21/0010-PG 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO I  
 

DESCRIÇÕES DOS ITENS 
 

Item 
Uso 

Interno 
(RCMS) 

Nº do 
Item na 
RCMS 

Descrição 

Quantidade Estimada 
Unidade de 

Medida Sesc 
Deodoro 

Sesc 
Turismo 

Total 
Estimado 

01 21/0904 14 

Camarão seco descascado, novo, isento de sujidades, 
embalagem hermeticamente fechada, com peso aproximado de 
01 kg, refrigerado, procedência, peso líquido, data de fabricação e 
validade. Carimbo de inspeção do SIF ou SIM. 

- 1.500 1.500 QUILOGRAMA 

02 21/0904 15 

Carne de carangueijo sem resícuos (ossos) congelada, nova, 
isenta de sujidades embalagem hermeticamente fechada, com 
peso aproximado de 1 kg, procedência, peso líquido, data de 
fabricação validade. Carimbo de inspeção DO SIF ou SIM. 

- 300 300 QUILOGRAMA 

03 21/0904 18 

Filé de pescada amarela sem resíduos com peso aproximado de 
1.5 kg, embalagem hermeticamente fechada, congelada. 
Procedência, peso liquido, data de fabricação e validade. carimbo 
de inspeção do SIF ou SIM. 

- 500 500 QUILOGRAMA 

04 21/0891 5 

Peixe pedra congelado, sem vicéras sem resíduos com peso 
aproximado de 250g. Embalagem hermeticamente fechada. 
Procedência, peso liquido, data de fabricação e validade. Carimbo 
de inspeção do SIF ou SIM. 

150 - 150 QUILOGRAMA 
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05 
21/0891 
21/0904 

6       
28 

Peixe pescada amarela em posta sem resíduos, sem víceras e 
sem cauda, congelada peso aproximado da posta 150g. 
procedência,peso liquido, data de fabricação e validade.carimbo 
de inspeção do SIF ou SIM. 

8.000 5.000 13.000 QUILOGRAMA 

06 21/0904     16 

Carne (pernil de porco) congelado, sem resíduos embalagem 
hermeticamente fechada com peso aprox 10kg limpo, embalado 
individualmente em plásticos transparente e atóxico, 
acondicionado em caixas lacradas, limpas, secas, não violadas, 
resistentes, que garantam a integridade do produto até o 
momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e 
validade, peso liquido, número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

- 1.000 1.000 QUILOGRAMA 

07 
21/0891 
21/0904 

10         
19 

Filé de peito de frango congelado sem resíduos embalagem 
hermeticamente fechada com peso aproximado de 1 kg 
congelada, embalado em saco plástico transparente atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do produto, marca do  
fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação evalidade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. 

12.000 8.000 20.000 QUILOGRAMA 
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08 
21/0891     
21/0904 

11       
20 

Frango carcaça congelado embalagem hermeticamente fechada, 
peso aproximado de 15kg embalagem. 

5.000 2.000 7.000 QUILOGRAMA 

09 
21/0891 
21/0904 

12        
24 

Ovo de galinha branco grande, sem sujidades, com casca íntegra 
embalados em bandejas a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. 

1.500 1.000 2.500 DÚZIA 

10 
21/0891 
21/0904 

14 
30 

Presunto de perú em barras, resfriado, embal. Hermeticamente 
fechada, c/ peso de 4kg c/ data de validade e fabricação. 

600 450 1.050 QUILOGRAMA 

11 
21/0891 
21/0904 

16                      
2 

Bucho de boi sem resíduos refrigerado embalagem 
hermeticamente fechada lavado, embalado à vácuo, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas características 
naturais (física, química e organoléptica). A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. 

2.000 2.500 4.500 QUILOGRAMA 
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12 
21/0891 
21/0904 

17       
3 

Carne (bisteca bovina) refrigerada sem resíduos com peso 
aproximado de 1kg. Embalagem à vácuo, de primeira qualidade, 
isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas caracteristicas 
naturais (física, química e organoléptica). Lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. 

2.000 800 2.800 QUILOGRAMA 

13 21/0891 18 

Carne (bisteca suina) fatiada, refrigerada s/ resíduos com peso 
aproximado de 250g embalada individualmente em plásticos 
transparente e atóxico, condicionado em caixas lacradas, limpas, 
secas, não violadas, resistentes, que garantam a integridade do 
produto até o momento do consumo. a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais,número do lote, data de 
fabricação e validade,peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF 
 

2.000 - 2.000 QUILOGRAMA 

14 
21/0891 
21/0904 

19       
12 

Carne (lombo suíno) de 1ª qualidade, congelado, emb. 
hermeticamente fechada de 3kg, c/data de fabricação e validade. 

2.500 1.500 4.000 QUILOGRAMA 
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15 
21/0891 
21/0904 

20      
13 

Carne (rabada bovina fatiada) congelada, sem ponta de costela, 
embalagem hermeticamente fechada, com peso aproximado de 
20 kg, fatiada, limpa sem couro e pelos, com pouca gordura, sem 
pelancas, embaladas à vácuo, isentas de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (física, química e 
organoléptica). a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e 
validade, peso liquido, número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

2.800 1.000 3.800 QUILOGRAMA 

16 
21/0891 
21/0904 

21         
4 

Carne charque de carne traseira, refrigerada embalagem com 05 
kg embalado a vácuo. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, data de validade, peso 
liquido, número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção do SIF. 

2.300 1.500 3.800 QUILOGRAMA 

17 
21/0891 
21/0904 

24       
7 

Carne de primeira (lagarto) sem resíduos congelado embalagem a 
vácuo com peso aproximado de 5kg, de primeira qualidade, isenta 
de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas características 
naturais (física, química e organoléptica). a embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, informações nutricionais,número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. 

5.000 2.000 7.000 QUILOGRAMA 
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18 
21/0891 
21/0904 

25         
10 

Carne de primeira moída (chã de dentro, patinho) congelada, 
emblagem hermeticamente fechada, com peso aproximado de 
01kg, com data de fabricação e validade em cada pacote de 1 kg. 

5.000 3.000 8.000 QUILOGRAMA 

19 
21/0891 
21/0904 

26        
5 

Carne de primeira (miolo de alcatra) sem resíduos congelada, 
embalagem a vácuo congelada, peso aproximado de 5kg, de 
primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (física, química e organoléptica). a 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido, número do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA 
e carimbo de inspeção do SIF. 

8.400 7.000 15.400 QUILOGRAMA 

20 
21/0891 
21/0904 

27        
6 

Carne de primeira paulista, sem osso sem resíduos.  
congelada, com peso aproximado de 05kg, embalagem à vácuo, 
de primeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias estranhas 
ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (física, química e organoléptica). A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, informações 
nutricionais, número do lote, data de fabricação e validade, peso 
liquido, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e 
carimbo de inspeção do SIF. 

5.600 7.000 12.600 QUILOGRAMA 
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21 
21/0891 
21/0904 

28        
8 

Carne de segunda (acém) s/osso e sem residuos, embalagem à 
vácuo, deprimeira qualidade, isenta de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (física, química e 
organoléptica). a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e 
validade, peso liquido, número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

5.600 4.000 9.600 QUILOGRAMA 

22 
21/0891 
21/0904 

29       
9 

Carne de sol (chã de dentro, alcatra, miolo de alcatra) sem 
residuos espessura 1,5cm de 1ª qualidade refrigerada, 
embalagem hermeticamente fechada, com peso aproximado 5kg, 
embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do 
produto. Embalagem com identificação do produto, marca do 
fabricante, lote,data de fabricação e validade, peso líquido,número 
do registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA ecarimbo de 
inspeção do SIF. 

5.000 2.000 7.000 QUILOGRAMA 

23  21/0904 17 

Fígado bovino sem resíduos congelado, peças com peso 
aproximado de 05k, em embalagem hermeticamente fechada, 
embalada a vácuo, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, 
limpos, não violados,resistentes, que garantam a integridade do 
produto. Embalagem com identificação do produto, marca do 
fabricante, lote, data de validade, peso líquido, número do registro 
no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do 
SIF. 

- 800 800 QUILOGRAMA 
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24 
21/0891 
21/0904 

31       
21 

Ingredientes para feijoada (pé, rabo, liguinça, calabresa, orelha, 
paio, costela e charque) cortados refrigerados embalagens 
separadas com identificação de cada ingrediente, com peso 
aproximado de 13 kg. a embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, data de fabricação e 
validade, peso liquido, número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. 

3.500 1.500 5.000 QUILOGRAMA 

25 
21/0891 
21/0904 

32       
22 

Linguiça calabresa, emb.creowak hermeticamente fechada 
c/2,5kg. Embalado à vácuo, em saco plástico transparente e 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade 
do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá 
conter externamente os dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

2.800 1.500 4.300 QUILOGRAMA 

26 
21/0891 
21/0904 

33         
23 

Linguiça toscana suína congelada embalagem a vácuo com peso 
aproximado de 05kg em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação do produto, marca do 
fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

4.000 900 4.900 QUILOGRAMA 
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27 21/0904 25 

Paio refrigerado, embalagem a vácuo com peso aproximado de 
2,5kg embalado à vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do 
produto até o momento do consumo. A embalagem deverá 
conterexternamente os dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, informações nutricionais, número do lote, data de 
fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

- 600 600 QUILOGRAMA 

28 
21/0891 
21/0904 

36        
31 

Queijo mussarela em barra com peso aproximado de 4 kg, 
resfriado, em embalagem hermeticamente fechada. Embalagem 
com identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de 
fabricação e validade, peso líquido, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

600 600 1.200 QUILOGRAMA 

29 
21/0891 
21/0904 

37      
32 

Salsicha fresca, congelada, peso de 05 kg. Embalada a vácuo, 
em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, 
resistentes, que garantam a integridade do produto. Embalagem 
com identificação do produto, marca do fabricante, lote, data de 
fabricação e validade, peso líquido, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

350 300 650 QUILOGRAMA 

30 
21/0891 
21/0904 

38       
34 

Sobrecoxa de frango c/ osso de boa qualidade, resfriado em 
embalagem hermeticamente fechada embalada em saco plástico 
transparente atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a 
integridade do produto até o momento do consumo. a embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação do 
produto,marca do fabricante, informações nutricionais, número do 
lote, data de fabricação e validade, peso líquido, número do 
registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de 
inspeção do SIF. 

5.000 8.000 13.000 QUILOGRAMA 
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31 21/0904 36 

Toucinho defumado refrigerado, embalagem hermeticamente 
fechada, peso aproximado de 2,5kg embalado individualmente em 
plásticos transparente e atóxico, acondicionado em caixas 
lacradas, limpas, secas, não violadas, resistentes, que garantam a 
integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, informações nutricionais, número do lote, 
data de fabricação e validade, peso liquido, número do registro no 
ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do SIF. 

- 200 200 QUILOGRAMA 

32 
21/0891 
21/0904 

40      
35 

Tripa de boi congelada, sem resíduos, embalagem 
hermeticamente fechada congelada, sem resíduos. 

560 150 710 QUILOGRAMA 

33 
21/0891 
21/0904 

41      
38 

Unha de boi serrada de primeira qualidade sem residuos 
refrigerada com peso aproximado 05kg. 

300 150 450 QUILOGRAMA 

34 21/0904 1 

Batata palito congelada, embalagem hermeticamente fechada 
peso líquido de 500g. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação do produto, nome do fabricante, 
informações nutricionais, número do lote, peso líquido, data de 
fabricação e validade número do registro no ministério da 
agricultura/SIF/DIPOA. 

- 400 400 PACOTE 

35 21/0904 11 

Carne (costela de porco) refrigerada sem resíduos c/ peso 
aproximado de 1kg, embalagem a vácuo, sem substâncias 
estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que 
alterem suas características naturais (física, química e 
organoléptica). A embalagem deverá conter externamente ods 
dados de identificação do produto, marca fabricante, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação e validade, peso 
líquido, número do regístro no ministério da agricultura/sif/dipoa e 
carimbo de inspeção do SIF 

- 1.800 1.800 QUILOGRAMA 
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36 21/0904 26 Pé de boi s/ couro. - 150 150 QUILOGRAMA 

37 21/0904 29 

Peixe serra em posta, de boa aparencia sem resíduos peso 
aproximado de 1,5kg, embalagem hermeticamente fechada. 
Procedência, peso líquido, data de fabricação e validade. carimbo 
de inspeção DO SIF ou SIM. 

- 800 800 QUILOGRAMA 

38 21/0904 33 

Sarrabulho sem resíduos congelado peças embalada em plástico 
acondicionadas em caixa de papelão marca do fabricante, peso 
líquido, data de fabricação e validade. Número do registro no 
ministério da agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 
SIF. 

- 200 200 QUILOGRAMA 

 
 
Observações: 
 

1 - Na proposta de preço deverá ser indicada a marca dos itens: 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 34. 

2 - O prazo de entrega será de até 08 (oito) dias após a assinatura do Pedido ao Fornecedor-PAF. 

3 - A validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 

4 - Os produtos deverão ser entregues nas Unidades Operacionais: 

 

 Sesc Deodoro: situado na Avenida Silva Maia, 164 – Centro, CEP 65.020 – 570, São Luis/MA; 

 

 Sesc Turismo: situado na Avenida São Carlos, s/n - Jardim Paulista - Olho D'Água, São Luis/MA. 
 

5 - No preço cotado deverão ser incluídas todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos,        
fretes, despesas diretas e indiretas que sejam devidas em decorrência do fornecimento dos itens objeto desta licitação. 


