CONCORRÊNCIA SRP Nº 02/2016
ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS
Às dez horas e vinte minutos do dia trinta e um do mês de março de dois mil e dezesseis, foi
aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL
TRECHO 03 LOTES 625/695, ED. SIA CENTRO EMPRESARIAL COBERTURA “C” – Brasília - DF,
CEP 71.200-030, reunião para divulgação da analise das amostras e resultado final
apresentadas na Concorrência SRP nº 02/2016 que tem como objeto o registro de preço para
a eventual aquisição de aves abatidas e derivados, para atender as necessidades do SenacDF. A empresa Bonasa Alimentos S/A não apresentou amostra do item 8, sendo cancelado
pela Comissão, tendo em vista não haver segundo colocado e a empresa Juno Veloso Vidal
dos Santos não apresentou amostra dos itens 2, 3, 4 e 6 sendo passado para o segundo
colocado Motivo X Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli. A comissão solicitou a área
técnica para que verificasse a necessidade da apresentação das amostras ao próximo
colocado, sendo dispensada essa apresentação, pela justificativa de que as marcas dos
produtos já são conhecidas pela área técnica não sendo necessária a apresentação de
amostra. Segue resultado final:
ITEM
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EMPRESA
VENCEDORA

DESCRIÇÃO
Coração de frango, congelado: Produto limpo
sem resíduos. Embalagens transparente, atóxico,
não violado, resistente, que garanta a integridade
do produto até o momento do consumo, contendo
pacotes de 1kg. Os produtos deverão conter
rotulagem completa, legível e indelével, com
informações sobre os dados de origem, razão social
do fabricante, CNPJ, endereço do produto e/ ou
fracionador e/ ou importador, número de registro
no órgão oficial (quando aplicável), selo do serviço
de inspeção federal (SIF). Validade mínima de 60
dias a partir da data da entrega.
Coxa e sobrecoxa de frango, congelado: com
cerca de 195 a 200g cada, com adição de água de
no máximo 6%, aspecto próprio não amolecido e
nem
pegajoso,
cor
própria
sem
manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em
saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo
pacotes de 2kg, acondicionados em caixas lacradas
com 12 a 20 kg. Deverá constar na embalagem
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, nº de lote, data de validade,
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE
ou SIM, com prazo de validade mínimo de 30 dias a
partir da data de entrega.
Coxinha da asa, congelado: Com adição de água
de no máximo 6%, aspecto próprio, não amolecido,
e nem pegajoso, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprios, com ausência
de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem em
saco de polietileno transparente, atóxico, limpo, não
violado, resistente, que garanta a integridade do
produto até o momento do consumo, contendo
pacotes de 1kg, acondicionados em caixas lacradas
com 12 a 20 kg. Deverá constar na embalagem
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, data de validade, quantidade do
produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com
prazo de validade mínimo de 30 dias a partir da
data de entrega.
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Filé de peito inteiro de frango, s/ pele s/ osso
congelado: Com adição de água de no máximo
6%, aspecto próprio, não amolecido, e nem
pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas,
cheiro e sabor próprios, com ausência de sujidades.
Embalagem em saco de polietileno transparente,
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta
a integridade do produto até o momento do
consumo, contendo pacotes de 1kg, acondicionados
em caixas lacradas com 12 a 20 kg. Deverá constar
na embalagem dados de identificação, procedência,
informações
nutricionais,
data
de
validade,
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE
ou SIM, com prazo de validade mínimo de 60 dias a
partir da data de entrega.
Frango defumado, refrigerado: Peças de
aproximadamente 1,5 kg. Os produtos serão
entregues refrigerados. As embalagens devem ser
de polietileno de preferência a vácuo, devidamente
etiquetadas. Os produtos deverão conter rotulagem
completa, legível e indelével, com informações
sobre dados de origem, razão social do fabricante,
CNPJ, endereço do produtor e/ou fracionador e/ou
importador, número de registro no órgão oficial
(quando aplicável), selo do serviço de inspeção
federal (SIF), denominação do produto, marca, lote,
fabricação. Validade mínima de 15 dias partir da
data da entrega.
Frango inteiro, tradicional, congelado, pacote:
Produto de primeira qualidade, limpo, embalado em
sacos de polietileno. Caixa de até 20 kg. Os
produtos deverão conter rotulagem completa,
legível e indelével, com informações sobre os dados
de origem, razão social do fabricante, CNPJ,
endereço do produto e/ou fracionador e/ ou
importador, número de registro no órgão oficial
(quando aplicável), selo do serviço de inspeção
federal (SIF). Validade mínima de 60 dias partir da
data da entrega.
Moela de frango congelado: Produto limpo sem
revestimento interno e resíduos. Embalagens
transparente, atóxico, não violado, resistente, que
garanta a integridade do produto até o momento do
consumo, contendo pacotes de 1kg,Os produtos
deverão conter rotulagem completa, legível e
indelével, com informações sobre os dados de
origem, razão social do fabricante, CNPJ, endereço
do produto e/ ou fracionador e/ ou importador,
número de registro no órgão oficial (quando
aplicável), selo do serviço de inspeção federal
(SIF).. Validade mínima de 60 dias a partir da data
da entrega.
Pato inteiro congelado: Carne de caça, inteiro,
limpo. Embalado individualmente. Com peso
aproximado de 3 kg cada unidade. De primeira
qualidade, limpa, isentas de aditivos ou substâncias
estranhas ao produto, que sejam impróprias ao
consumo e que alterem suas características
naturais. O produto deve ter seu aspecto, cor,
cheiro, e sabor próprio. Deverão ser entregues em
embalagens limpas e integras sem danos ou
aberturas indesejáveis. Os produtos deverão conter
rotulagem completa, legível e indelével, com
informações sobre os dados de origem, razão social
do fabricante, CNPJ, endereço do produto e/ ou
fracionador e/ ou importador, número de registro
no orgão oficial (quando aplicável), selo do serviço
de inspeção federal (SIF).
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata.

Fabricio da Silva Gama
Presidente

Weslane de Oliveira Santos
Membro

Tamires Silva Filho
Membro
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