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CONCORRÊNCIA Nº. 11/2018 
 ATA DA REUNIÃO PARA RETIFICAÇÃO DE ATA  Às oito horas e trinta minutos do dia vinte do mês de julho de 2018, foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA SUL TRECHO 03 LOTES 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para retificação da Ata da Reunião ocorrida no dia oito de junho de 2018. A empresa AL Comercio de Alimentos e Serviços Ltda enviou solicitação de cancelamento dos itens que havia ganho, alegando que devido a greve dos caminhoneiros, os valores dos itens subiram muito, no qual a empresa não conseguiria manter os valores. Com isso, foi realizada nova pesquisa de mercado para comprovação da solicitação da empresa AL, onde foram obtidos os seguintes valores: 
ITEM DESCRIÇÃO U.M QTD 

VALOR ESTIMADO (R$) 
UNT.  TOTAL  

1 

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 2 kg, 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 mínima  de  30  dias   a  partir  da  data   de entrega. 

KG 1.480 7,82  11.573,60  

2 

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 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 1 kg, 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 mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 

KG 478 9,31  4.450,18  

3 

Fraldinha: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 1,0 a 2,0 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da 

KG 561 21,99  12.336,39  
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entrega. 

4 

Bacon em manta de barriga: 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. 

KG 847 16,93  14.339,71  

5 

Bisteca suína: Carne Congelada de suíno com osso. 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. 

KG 641 12,33  7.903,53  

6 

Lombo suíno: Carne Congelada de suíno sem osso. 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. 

KG 50 15,57  778,50  

7 

Pé de suíno serrado salgado refrigerado: Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes com 10 kg. 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. 

KG 102 12,13  1.237,26  

8 

Pernil suíno sem osso: Carne Congelada de suíno sem osso.  Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Caixas com 12 kg. 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. 

KG 40 13,07  522,80  
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O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega. 
Com isso, a Comissão decidiu por aceitar o pedido da empresa AL e para que o Senac-DF não fosse prejudicado, esta Comissão resolveu convocar as próximas colocadas dos itens 01, 02, 14, 20, 21, 29, 31 e 32, para verificar a aceitabilidade das empresas em assumir os itens, no qual a empresa Cetil Suprimentos Ltda não teve interesse nos itens 01 e 14, alegando que os valores subiram muito e não conseguiria mais manter o valor, sendo passado para a próxima colocada. A empresa BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli não teve interesse nos itens 01 e 20, alegando que seu custo para fornecimento está muito acima do valor cotado, sendo passado para o próximo colocado. A empresa Juno Veloso Vidal dos Santos assumiu os itens 02 e 20 e a empresa Jarda Comercial de Alimentos Eireli assumiu os itens 01, 14, 21, 29, 31 e 32, no qual os valores estavam abaixo do valor estimado nas datas de 24/04/2018 e 19/07/2018. Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

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 2 kg, 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 mínima  de  30  dias   a  partir  da  data   de entrega. 

Copacol 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 1.480 4,99 7.385,20 

2 

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 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 1 kg, 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 mínima de 30 dias a partir da data de entrega. 

Friato Juno Veloso Vidal dos Santos KG 478 7,00 3.346,00 
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3 

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 próprio, 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 1 kg, 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 mínima de 60 dias a partir da data de entrega. 

Friato Cetil Suprimentos Ltda KG 13.101 7,19 94.196,19 

4 

Linguiça de frango, fina, congelada. Caixas com 20 kg. 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. 

Sabor de Minas 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 95 7,42 704,90 

5 

Linguiça de Frango, grossa, congelada. Pacotes com 5 kg. Cx 20 kg. Produto 100% carne de frango, sem glúten, sem pimenta. 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. 

Sabor de Minas 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 30 7,42 222,60 

6 

Alcatra com Maminha: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso  unitário de 3,0 a 4,5 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo- encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 3.187 18,00 57.366,00 
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7 

Contra Filé: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 4,5 a 6,0 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.216 20,00 24.320,00 

8 

Costela bovina dianteiro, ripa: Costela bovina corte em ripas carne rigorosamente lecionada e macia com teor máximo de gordura de 10% e 3% aponevroses, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio. Embalagem a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo. Em pacotes de 1 a 2 kg, acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. 

Friogoalpha 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 23 9,28  

9 

Coxão Duro: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3%  de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 3,0 a 4,5 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 2.080 15,00 31.200,00 

10 

Coxão Mole: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 4,0 a 6,0 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 2.495 17,00 42.415,00 
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11 

Cupim bovino Tipo A: Carne Resfriada de bovino sem osso, cor própria, gordura entremeada, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 2 a 3,5 Kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo- encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Primus Cetil Suprimentos Ltda KG 815 19,94 16.251,10 

12 

Cupim bovino Tipo B: Carne congelado de bovino sem osso, cor própria, gordura entremeada, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 1,5 a 3,5 Kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20  a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo- encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 615 14,00 8.610,00 

13 

Fígado: Miúdo Congelado de Bovino, cor própria, gordura entremeada, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 5 a 6 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo- encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Mataboi 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 684 4,28 2.927,52 

14 

Fraldinha: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 1,0 a 2,0 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Frigoalpha 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 561 17,48 9.806,28 
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15 

Lagarto bovino. Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 1,5 a 3,2 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo- encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.535 16,00 24.560,00 

16 

Maminha: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 900 g a 1,5 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 710 20,00 14.200,00 

17 

Músculo traseiro: Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 3 a 4 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 30 dias a partir da data da entrega. 

Frigoalpha 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 44 13,51 594,44 

18 

Patinho bovino; Carne Resfriada de bovino sem osso, em peças com no máximo 3% de água, 10% de gordura e 3% aponeuroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens. Peso unitário de 3,5 a 5 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 20 a 25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do produto, número do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data da entrega. 

Primus Cetil Suprimentos Ltda KG 2.325 17,28 40.176,00 
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19 

Rabo bovino cerrado: (Rabada) Miúdo Congelado de Bovino, filetado em rodelas com osso em forma de tubo no centro. Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Caixas 20 a 25 kg. 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 551 15,00 8.265,00 

20 

Bacon em manta de barriga: 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. 

Dalia Juno Veloso Vidal dos Santos KG 847 14,00 11.858,00 

21 

Bisteca suína: Carne Congelada de suíno com osso. 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 641 8,99 5.762,59 

22 

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. 

Dalia Juno Veloso Vidal dos Santos KG 966 12,00 11.592,00 
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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. 

Granta 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 808 6,82 5.510,56 

24 

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. 

Granta 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 100 6,82 682,00 

25 

Linguiça de pernil fina, picante: Produto 100% carne de suíno, sem glúten, 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 74 9,60 710,40 

26 

Linguiça de pernil, fina sem pimenta: 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 98 8,95 877,10 
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Linguiça tipo Paio: Produto defumado. Pacotes com 2,5 kg. Embalagem original a 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 256 10,77 2.757,12 

28 

Linguiça toscana: Produto 100% carne de suíno/bovina, sem glúten, 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. 

Sabor de Minas 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 217 7,42 1.610,14 

29 

Lombo suíno: Carne Congelada de suíno sem osso. 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 50 11,20 560,00 

30 

Orelha suína Salgada refrigerada: Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes com 10 kg. 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. 

Excelencia Cetil Suprimentos Ltda KG 25 6,47 161,75 
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Pé de suíno serrado salgado refrigerado: Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes com 10 kg. 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 102 7,99 814,98 

32 

Pernil suíno sem osso: Carne Congelada de suíno sem osso.  Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Caixas com 12 kg. 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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 40 8,98 359,20 

33 

Picanha suína: Carne Congelada de suíno sem osso. Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo.     Caixas     com     12     kg.     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. 

Saudali 
Jarda Comercial de Alimentos Eireli 

KG 791 14,29 11.303,39 

34 

Rabo suíno Salgado refrigerado: Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes com 10 kg. 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. 

Aurora 
BBR 15 Comercio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 741 11,03 8.173,23 
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Toucinho de barriga: Embalagem original em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. Pacotes com 10 kg 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. 

Dalia Juno Veloso Vidal dos Santos KG 505 8,50 4.292,50 

Nada mais havendo a tratar a Pregoeira declarou encerrada a sessão, solicitou aos membros da CPL e os licitantes presentes que assinassem a presente Ata.    Weslane de Oliveira Santos Pregoeiro  
  Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho  Membro 

  


