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CONCORRÊNCIA SRP Nº 09/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de junho 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 apresentadas 
na Concorrência SRP nº 09/2016 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de carne suína e embutidos, para atender as necessidades do Senac-DF. Segue 
resultado das amostras apresentados pela analise técnica: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA ANÁLISE DAS 
AMOSTRAS 

EMPRESA 

1 

Alcatra suína Congelada: Caixas com 
12 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de qualidade, 
custo benefício rentável, 
carne com coloração 
dentro dos padrões. 
Amostra aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

2 

Bacon em manta: Espessura mínima de 
4 cm, distribuída uniformemente em 
mantas de 12 a 15 kg. Embalagem 
original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto em bom 
estado, quantidade de 

gordura e carne 
condizente com o 

apresentado. Amostra 
aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

3 

Bisteca suína congelada: Corte fino e 
padronizado. Embalagem lacrada 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE Corte muito fino. 
Amostra reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 
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5 

Costelinha suína serrada: Corte 
padronizado. Produto congelado. Caixas 
de 10 a 15 kg. Embalagem 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Muito boa a aparência 
do produto, quantidade 
de carne presa ao osso 

em conformidade. 
Amostra aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

6 

Filé mignon suíno: (Filezinho) Caixas 
com 12 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de boa 
qualidade. Aroma, 
textura, sabor, 

aparência conforme a 
descrição. Amostra 

aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

11 

Linguiça tipo calabresa curva: Produto 
defumado. Pacotes de 2,5 a 3 kg. 
Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 
Ao cozinharmos a pele 
da lingüiça se solta. 
Amostra reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

13 

Linguiça tipo Paio: Produto defumado. 
Pacotes com 2,5 kg. Embalagem original 
á 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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de boa 
qualidade. Aroma, 
textura, sabor, 

aparência conforme a 
descrição. Amostra 

aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 
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15 

Lombo suíno congelado: Caixas com 
20 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de boa 
qualidade, tamanho e 
coloração, sem muita 
gordura. Amostra 

aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

16 

Orelha suína Salgada refrigerada: 
Pacotes com 5 kg. Embalagem original 
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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de boa 
qualidade. Aroma, 
textura, sabor, 

aparência conforme a 
descrição. Custo 

benefício excelente. 
Amostra aprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

17 

Pé de suíno serrado salgado 
refrigerado: Pacotes com 5 kg. 
Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto sem 
identificação, sem data 
de validade e data de 
manipulação, sem 
número de lote. 

Amostra reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

18 

Pernil suíno com osso: Embalagem 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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto com qualidade. 
Carne com coloração 

dentro dos padrões e ao 
levarmos ao método de 

cocção apresentou 
excelente sabor, aroma 

e textura. Amostra 
aprovada.  

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

19 

Pernil suíno sem osso: Embalagem 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 

SAUDALE 

Produto com 
qualidade.Carne com 
coloração dentro dos 
padrões e ao levarmos 
ao método de cocção 
apresentou excelente 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 
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identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

sabor, aroma e textura. 
Amostra aprovada.  

20 

Picanha suína congelada: Caixas com 
12 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de boa 
qualidade de aparência, 

rendimento e uso. 
apresentou excelente 

sabor, aroma e textura. 
Amostra aprovada.  

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

21 

Rabo suíno Salgado refrigerado: 
Pacotes com 5 kg. Embalagem original 
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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto sem 
identificação. Não 
apresenta data de 

validade, nem data de 
manipulação e número 

de lote. Amostra 
reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

22 

Sobrepaleta suína s/osso congelada: 
(Copalombo) Caixas com 20 kg. 
Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto de boa 
qualidade de aparência, 

rendimento e uso. 
apresentou excelente 

sabor, aroma e textura. 
Amostra aprovada.  

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 
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23 

Toucinho de barriga: Pacotes com 5 kg. 
Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALE 

Produto com muita 
gordura (apesar de ser 

panceta), porém 
observamos que o 
mesmo apresenta 

pequena quantidade de 
proteína. Sendo que a 
identificação não indica 

que o mesmo é 
decorrente de BARRIGA, 
(Panceta). Sem número 

de lote, nem possui 
data de validade. 

Amostra reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

4 

Costela suína defumada: Caixas de 12 
a 15 kg. Embalagem original á 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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

AURORA 

Produto apresenta bom 
aspecto, odor e sabor 

característico e 
agradável. Não 

apresentou perdas. 
Produto aprovado. 

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

7 

Linguiça de frango fina: Produto 100% 
carne de frango, sem glúten, sem 
pimenta. Pacotes com 5 kg. Embalagem 
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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

DISTGRANTA 

Verificou-se alto teor de 
gordura, o que acarreta 
em baixa aceitação, 
bem como perda do 

produto em relação ao 
rendimento (peso final 

após o preparo). 
Produto reprovado. 

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

8 

Linguiça de frango grossa: Produto 
100% carne de frango, sem glúten, sem 
pimenta. Pacotes com 5 kg. Embalagem 
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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

DISTGRANTA 

Verificou-se alto teor de 
gordura, bem como a 
presença de pele de 
frango no interior da 
linguiça, com prejuízo 

da sua aparência, o que 
acarreta em baixa 
aceitação. Produto 

reprovado. 

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 
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9 

Linguiça de pernil fina picante: 
Produto 100% carne de suíno, sem 
glúten, com pimenta. Pacotes com 5 kg. 
Embalagem 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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

DISTGRANTA 

Não detectamos o sabor 
apimentado como na 
descrição. Verificou-se 
alto teor de gordura, o 
que acarreta em baixa 
aceitação, bem como 
perda do produto em 
relação ao rendimento 

(peso final após o 
preparo). Produto 

reprovado.  

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

10 

Linguiça de pernil fina: Produto 100% 
carne de suíno, sem glúten, sem 
pimenta. Pacotes com 5 kg. Embalagem 
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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. 

DISTGRANTA 

Verificou-se alto teor de 
gordura, o que acarreta 
em baixa aceitação, 
bem como perda do 

produto em relação ao 
rendimento do peso 

final. Produto 
reprovado.  

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

12 

Linguiça tipo calabresa Reta: Produto 
defumado. Pacotes de 2,5 a 3 kg. 
Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

BONASA 

Produto apresenta bom 
aspecto, odor, cor e 
sabor característico. 
Sabor agradável e 

levemente apimentado 
Baixo teor de gordura, o 
que acarreta em boa 
aceitação, com pouca 
perda após o preparo. 
Produto aprovado. 

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

14 

Linguiça tipo Toscana: Pacotes com 5 
kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

DISTGRANTA 

Verificou-se alto teor de 
gordura, o que acarreta 
em baixa aceitação, 
bem como perda do 

produto em relação ao 
rendimento (peso final 

após o preparo). 
Produto reprovado. 

Motivo X – Comércio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Foram solicitadas amostras para o segundo colocado dos itens 9, 10 e 14 empresa Nativa 
Distribuição de Suprimentos Ltda. Os itens 3, 7, 8, 11, 17, 21 e 23 não foram necessárias 
amostras, tendo em vista já serem marcas utilizadas pelo Senac – DF. A empresa Nativa 
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Distribuição de Suprimentos Ltda não apresentou amostra do item 9 - Linguiça de pernil fina 
picante, sendo cancelado pela Comissão por não haver segundo colocado. Segue resultado da 
segunda avaliação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA ANÁLISE DAS 
AMOSTRAS 

EMPRESA 

12 

Linguiça tipo calabresa Reta: Produto 
defumado. Pacotes de 2,5 a 3 kg. 
Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Lingüiça de pernil de 
boa qualidade, ao 
colocarmos em 

exposição para fritura, 
não se desmanchou, 
com teor de sal na 

medida, aroma e sabor 
agradável. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

14 

Linguiça tipo Toscana: Pacotes com 5 
kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Lingüiça toscana com 
textura que 

desmanchou ao 
colocarmos em processo 

de fervura, gosto 
agradável. Produto não 

resistente a muito 
tempo de cocção. 

Nativa Distribuição 
de Suprimentos Ltda 

O item 14 foi cancelado por não haver segundo colocado para o item. O item 4 ficou com o 
valor superior ao estimado em menos de 10%, sendo ressalvada pela Comissão que para 
aquisição desse item, deverá ser efetuado comprovação do preço licitado com o de mercado 
para comprovar a vantajosidade. Segue resultado final: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA 
VENCEDORA 

U.M. QTD. 
VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Alcatra suína Congelada: Caixas com 12 
kg. Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 400 14,70 5.880,00 
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2 

Bacon em manta: Espessura mínima de 4 
cm, distribuída uniformemente em mantas 
de 12 a 15 kg. Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 800 10,30 8.240,00 

3 

Bisteca suína congelada: Corte fino e 
padronizado. Embalagem lacrada 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Frigoalpha 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 1500 13,07 19.605,00 

4 

Costela suína defumada: Caixas de 12 a 
15 kg. Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Aurora 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 100 20,45 2.045,00 

5 

Costelinha suína serrada: Corte 
padronizado. Produto congelado. Caixas de 
10 a 15 kg. Embalagem 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 1500 13,70 20.550,00 
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6 

Filé mignon suíno: (Filezinho) Caixas 
com 12 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 400 13,20 5.280,00 

7 

Linguiça de frango fina: Produto 100% 
carne de frango, sem glúten, sem pimenta. 
Pacotes com 5 kg. Embalagem 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Bonasa 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 1000 13,70 13.700,00 

8 

Linguiça de frango grossa: Produto 
100% carne de frango, sem glúten, sem 
pimenta. Pacotes com 5 kg. Embalagem 
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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Bonasa 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 500 10,10 5.050,00 

9 

Linguiça de pernil fina picante: Produto 
100% carne de suíno, sem glúten, com 
pimenta. Pacotes com 5 kg. Embalagem 
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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Cancelado 
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10 

Linguiça de pernil fina: Produto 100% 
carne de suíno, sem glúten, sem pimenta. 
Pacotes com 5 kg. Embalagem 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 500 12,60 6.300,00 

11 

Linguiça tipo calabresa curva: Produto 
defumado. Pacotes de 2,5 a 3 kg. 
Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Bonasa 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 1200 10,30 12.360,00 

12 

Linguiça tipo calabresa Reta: Produto 
defumado. Pacotes de 2,5 a 3 kg. 
Embalagem original á 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Bonasa 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 100 10,30 1.030,00 

13 

Linguiça tipo Paio: Produto defumado. 
Pacotes com 2,5 kg. Embalagem original á 
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, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, quantidade 
do produto, número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 600 11,60 6.960,00 
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14 

Linguiça tipo Toscana: Pacotes com 5 
kg. Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Cancelado 

15 

Lombo suíno congelado: Caixas com 20 
kg. Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 2500 13,61 34.025,00 

16 

Orelha suína Salgada refrigerada: 
Pacotes com 5 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Bonasa 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 100 5,50 550,00 

17 

Pé de suíno serrado salgado 
refrigerado: Pacotes com 5 kg. 
Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Frigoalpha 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 200 9,11 1.822,00 
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18 

Pernil suíno com osso: Embalagem 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 60 9,60 576,00 

19 

Pernil suíno sem osso: Embalagem 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 1000 10,60 10.600,00 

20 

Picanha suína congelada: Caixas com 12 
kg. Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 400 17,90 7.160,00 

21 

Rabo suíno Salgado refrigerado: 
Pacotes com 5 kg. Embalagem original 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, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Frigoalpha 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 200 13,07 2.614,00 
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22 

Sobrepaleta suína s/osso congelada: 
(Copalombo) Caixas com 20 kg. 
Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Saudale 

Nativa 
Distribuição de 
Surpimentos 

Ltda 

KG 600 12,80 7.680,00 

23 

Toucinho de barriga: Pacotes com 5 kg. 
Embalagem original 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, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
quantidade do produto, número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Frigoalpha 

Motivo X - 
Comércio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

KG 700 14,39 10.073,00 

Nada mais havendo a tratar, a 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 

 


