CONCORRÊNCIA SRP Nº 14/2018
ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS
Às quatorze horas e cinco minutos do dia trinta do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 14/2018 que tem como objeto o registro de preço para a eventual
aquisição de aves e derivados, cortes bovinos, cortes suínos e embutidos, para atender as
necessidades do Senac-DF. O item 02 foi cancelado devido o valor estar acima do valor
estimado. Foram solicitadas amostras as empresas Jarda Comercial de Alimentos Eireli ME
dos itens 3, 4, 25, 29 e 30, no qual a empresa não apresentou amostras dos itens 4, 25, 29 e
30; N3 Distribuição de Suprimentos Eireli dos itens 11, 22, 23, 26, 27, 28, 31 e 38; e Xavier
Lima Comercial Eireli do item 05. Não foram solicitadas amostras dos demais itens, por serem
marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo de avaliação das amostras:
ITEM

3

5

11

DESCRIÇÃO

MARCA

RESULTADO DAS AMOSTRAS

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
Cor: satisfatório;
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
Aroma: Satisfatório;
próprio, com ausência de sujidades.
Textura: Satisfatório;
Embalagem
em
saco
de
polietileno
Sabor: Satisfatório;
transparente, atóxico, limpo, não violado,
Consistência:
Satisfatório;
resistente, que garanta a integridade do
Rendimento:
Insatisfatório,
o
Copacol
produto até o momento do consumo,
produto apresenta muitas aparas
contendo pacotes de 1 kg, acondicionados
aumentando perdas, além de que
em caixas lacradas com 12 a 20 kg. Deverá
apresentou pedaços de ossos o que
constar
na
embalagem
dados
de
diminui a qualidade do produto final
identificação,
procedência,
informações
e pode trazer reclamações por parte
nutricionais, data de validade, quantidade
do cliente. Amostra reprovada
do produto, nº do registro no SIF, SIE ou
SIM, com prazo de validade mínimo de 60
dias a partir da data de entrega.
Linguiça
de
Frango,
grossa,
COR: característico
congelada. Pacotes com 5 kg. cx 20 kg.
AROMA: satisfatório
Produto 100% carne de frango, sem glúten,
TEXTURA: Borrachuda
sem pimenta. Embalagem saco plástico
SABOR: Bom
transparente e atóxico, limpo, não violado,
CONSISTÊNCIA: Borrachuda
resistente, que garanta a integridade do
RENDIMENTO: Não satisfatório,
produto até o momento do consumo. A
recebemos para teste o total de 5 kg
embalagem deverá conter externamente os
Sabor de
de linguiça e após a cocção o
dados
de
identificação,
procedência,
Minas
rendimento foi apenas de 2,6 kg, ou
informações nutricionais, número de lote,
seja, tivemos 52 % de perda na
quantidade do produto, número do registro
cocção. Devido a grande perda na
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e
cocção não é rentável para a
carimbo de inspeção do SIF. O produto
empresa utilizar esse produto. além
deverá apresentar validade mínima de 30
da textura que prejudica bastante a
(trinta) dias a partir da data de entrega na
apreciação do produto. Amostra
unidade requisitante.
reprovada
Charque traseiro. Magro Curada e seca,
COR: característico
Frigoalpha
ponta de agulha, de 1a qualidade, com
AROMA: satisfatório
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22

23

26

27

baixo teor de gordura, embalado à vácuo
em pacotes de 5kg. A embalagem deve
conter selo de inspeção federal (SIF),
estadual (SIE) ou municipal (SIM), dados
de identificação do produto, validade,
fabricação.
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 na unidade requisitante.
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 na
unidade requisitante.
Costelinha
suína
congelada 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 na unidade
requisitante.
Costelinha suína serrada salgada:
Produto para feijoada, corte padronizado.
Pacotes 10 kg. Embalagem saco plástico
transparente e atóxico, limpo, não violado,
resistente, que garanta a integridade do

TEXTURA: característica
SABOR: Bom
CONSISTÊNCIA: normal
RENDIMENTO:
dentro
da
normalidade. Amostra aprovada

Fribraz

Cor: satisfatório;
Aroma: Satisfatório;
Textura: Satisfatório;
Sabor: Satisfatório;
Consistência:
Satisfatório;
Rendimento: Satisfatório. Amostra
aprovada

Saudali

Cor: satisfatório;
Aroma: Satisfatório;
Textura: Satisfatório; Sabor:
Satisfatório;
Consistência: Satisfatório;
Rendimento: Satisfatório. .
Amostra aprovada

Saudali

Cor: satisfatório;
Aroma: Satisfatório;
Textura: Satisfatório;
Sabor: Satisfatório;
Consistência: Satisfatório;
Rendimento: Satisfatório. Amostra
aprovada

Saudali

Cor: satisfatório;
Aroma: Satisfatório;
Textura: Satisfatório;
Sabor: Satisfatório;
Consistência: Satisfatório;
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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.
Linguiça calabresa. 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.
Linguiça toscana: Produto 100% carne de
suíno/bovina, sem glúten, pacotes com
5kg. 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
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 na unidade
requisitante.

Rendimento: Satisfatório. .
Amostra aprovada

Frigoalpha

Cor: satisfatório;
Aroma: Satisfatório;
Textura: Satisfatório;
Sabor: Satisfatório;
Consistência: Satisfatório;
Rendimento: Satisfatório. .
Amostra aprovada

Saudali

COR: Caractrístico
AROMA: satisfatório
TEXTURA: borrachuda
SABOR:
gorduroso
CONSISTÊNCIA:
borrachuda
RENDIMENTO: Não satisfatório,
recebemos 1,250kg de linguiça
toscana e após a cocção tivemos
apenas 0,500 g de rendimento, ou
seja, 40 % de perda na cocção.
Devido a grande perda na coção e a
consistência fora do padrão não é
recomendado
a
utilização
do
produto. Amostra reprovada

Saudali

COR: característico
AROMA: satisfatório
TEXTURA: característica
SABOR: Bom
CONSISTÊNCIA: normal
RENDIMENTO:
dentro
da
normalidade. Amostra aprovada

Foram desconsiderados os itens da proposta da empresa Jarda Comercial de Alimentos Eireli,
pois a mesma foi suspensa de licitar e contratar com o Senac-DF pelo prazo de 02 (dois)
anos, sendo passado para os próximos colocados dos itens. Os itens 05, 13 e 25 foram
cancelados por seus valores estarem acima do valor estimado. Foram solicitadas amostras a
empresa N3 Distribuição de Suprimentos Eireli dos itens 3, 4, 12, 14, 30 e 32 no qual a
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empresa não apresentou amostra dos itens 4, 12, 14 e 30; Xavier Lima Comercial Eireli dos
itens 29 e 31. Segue laudo da segunda avaliação das amostras:
ITEM

3

29

31

32

DESCRIÇÃO

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 mínimo de 60 dias a partir da
data de entrega.
Linguiça de pernil fina, picante: Produto 100%
carne de suíno, sem glúten, pacotes com 5kg.
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.
Linguiça toscana: Produto 100% carne de
suíno/bovina, sem
glúten, pacotes com 5kg.
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
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.

RESULTADO DAS
AMOSTRAS

MARCA

FRIATO

Produto apresenta cor, odor
e
textura
característicos,
apresentou um percentual de
perda de degelo aceitável,
porém
apresenta
uma
quantidade significativa de
gordura e peças irregulares,
acarretando
em
perdas
"sassami" quando o mesmo é
utilizado para a produção de
filé
de
peito
grelhado,
preparo
este,
realizado
diariamente e em grande
volume
na
unidade.
Amostra reprovada.

Sabor de
minas

O
produto
apresenta
coloração "rosa" bastante
acentuada, apresenta um
alto teor de sódio e picância
média (não muito tolerada
pela maioria da clientela).
Houve grande perda de
líquido e gordura, resultando
em um rendimento ruim.
Amostra reprovada.

Sabor de
Minas

O produto apresenta cor
"rosa" bastante acentuada,
com indicativo de uso de
corantes artificiais, textura
adequada, sem sinais de
excesso de gordura em sua
composição, apresentou bom
rendimento.
Sabor
característico.
Amostra
reprovada.

Saudali

O produto apresenta cor,
odor,
textura
e
sabor
característicos. Baixo teor de
gordura e bom rendimento.
Amostra aprovada.
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O item 03 foi cancelado, tendo em vista os próximos colocados terem cotado a mesma marca
do segundo colocado reprovado na analise técnica. Os itens 04 e 12 foram cancelados, pois os
valores dos próximos colocados estavam acima dos valores estimados. Foram solicitadas
amostras as empresas MAM Comércio de Alimentos ME dos itens 29 e 31, no qual a empresa
não apresentou amostra; e Xavier Lima Comercial Eireli dos itens 14 e 30. Segue laudo da
terceira avaliação das amostras:
ITEM

14

30

DESCRIÇÃO

MARCA

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
25kg. 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.
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 na unidade requisitante.

Beef nobre

Sabor de
Minas

RESULTADO DAS
AMOSTRAS
COR: característica
AROMA:
característico
SABOR:
agradável,
CONSISTÊNCIA:
dura,
RENDIMENTO: pouco.
A carne em questão deve
conter mais gordura para
que fique mais macia, e o
produto analisado continha
pouca gordura o que pode
ter
acarretado
no
endurecimento
da
carne.
Amostra reprovada.

COR: característica
AROMA:
característico
SABOR:
agradável,
CONSISTÊNCIA:
boa,
RENDIMENTO: bom
Amostra aprovada

O item 14 foi cancelado, pois o valor da próxima colocada estava acima do valor estimado.
Foram solicitadas amostras as empresas MAM Comércio de Alimentos ME do item 31, no qual
a empresa não efetuou a entrega, sendo cancelado pela Comissão por não haver próximo
colocado para o item; e N3 Distribuição de Suprimentos Eireli do item 29. Segue laudo da
quarta avaliação de amostras
ITEM

29

DESCRIÇÃO

Linguiça de pernil fina, picante: Produto 100%
carne de suíno, sem glúten, pacotes com 5kg.
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.

MARCA

RESULTADO DAS
AMOSTRAS

SAUDALI

Produto
apresenta
cor,
aroma e textura adequados e
característicos.
Sabor agradável, picância
suave.
Não
apresentou
perda
elevada quando preparada e
não possui alto teor de
gordura.
Amostra
aprovada.

Segue resultado final:
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ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO

Coxa e sobrecoxa de frango, congelada:
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
mínimo de 30 dias a partir da data
de
entrega.
Coxinha da asa, congelada: 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 mínimo de 30 dias a
partir da data de entrega.
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 mínimo de 60 dias a
partir da data de entrega.

MARCA

EMPRESA
VENCEDORA

U.M.

Friato

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

QTD.

1.405

VALOR (R$)

UNT.

TOTAL

6,10

8.570,50

Cancelado
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4

5

6

7

Linguiça de frango, fina, congelada.
Pacote 5 kg. 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.
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.
Acém bovino resfriado. 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 8
a 13,5 kg. Acondicionados em caixas
lacradas de 20 a 25kg. 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.
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 25kg. Embalagem Tipo
Cryovac,
termoencolhível,
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.

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

308

13,75

4.235,00

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

2.822

21,27

60.023,94
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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.
N3 Distribuição
Acondicionados em caixas lacradas de 20 a
Fribraz de Suprimentos
KG
1.007
25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termoEireli
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.
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
N3 Distribuição
resistente, que garanta integridade do Frigoalp
de Suprimentos
KG
76
produto até o momento do consumo. Em
ha
Eireli
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.
Costela bovina traseiro, ponta de agulha,
carne rigorosamente selecionada e macia
com teor máximo de gordura de 10% e 3%
aponevroses, cor própria sem manchas
esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com
ausência de parasitas e larvas, deve ser
isenta de cartilagens. Embalagem a vácuo,
em saco plástico transparente e atóxico,
Qualidad
Xavier Lima
flexível e resistente, que garanta integridade
KG
44
e
Comercial Eireli
do produto até o momento do consumo. Em
pacotes de 1 a 2 kg, acondicionados em
caixas lacradas de 20 a 25kg. 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.
Charque traseiro. Magro Curada e seca,
ponta de agulha, de 1a qualidade, com baixo
teor de gordura, embalado à vácuo em
N3 Distribuição
pacotes de 5kg. A embalagem deve conter Frigoalp
de Suprimentos
KG
710
selo de inspeção federal (SIF), estadual
ha
Eireli
(SIE) ou municipal (SIM), dados de
identificação
do
produto,
validade,
fabricação.
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
Cancelado
25 kg. Embalagem Tipo Cryovac, termoencolhível, 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

21,74

21.892,18

10,25

779,00

11,96

526,24

22,21

15.769,10
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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, termoencolhível, 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.
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
25kg. Embalagem Tipo Cryovac, termoencolhível, 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.
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
25kg.
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.

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

819

14,10

11.547,90

Beef
Nobre

Xavier Lima
Comercial Eireli

KG

536

5,86

3.140,96
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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, termoencolhível, 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.
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, termoencolhível, 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.
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, termoencolhível, 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.
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.

Beef
Nobre

Xavier Lima
Comercial Eireli

KG

1.616

17,08

27.601,28

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

1.520

18,02

27.390,40

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

705

22,21

15.658,05

Frigoalp
ha

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

242

16,33

3.951,86
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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, termoencolhível, 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.
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 na
unidade requisitante.
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 na
unidade requisitante.
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 na
unidade requisitante.

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

2.422

17,63

42.699,86

Fribraz

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

679

17,03

11.563,37

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

690

12,81

8.838,90

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

625

9,25

5.781,25
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Costelinha suína defumada Carne de
suíno com osso. Defumada. 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.
Costelinha
suína
congelada
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 na unidade
requisitante.
Costelinha
suína
serrada
salgada:
Produto para feijoada, corte padronizado.
Pacotes 10 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.
Linguiça calabresa. 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.

Cancelado

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

1.015

12,03

12.210,45

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

78

10,30

803,40

Frigoalp
ha

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

1.334

9,28

12.379,52
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Linguiça de pernil fina, picante: Produto
100% carne de suíno, sem glúten, pacotes
com
5kg.
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
N3 Distribuição
dados
de
identificação,
procedência, Saudali de Suprimentos
KG
128
informações nutricionais, número de lote,
Eireli
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.
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,
Sabor
Xavier Lima
KG
35
procedência,
informações
nutricionais, de Minas Comercial Eireli
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.
Linguiça toscana: Produto 100% carne de
suíno/bovina, sem glúten, pacotes com 5kg.
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
Cancelado
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
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
N3 Distribuição
identificação,
procedência,
informações Saudali de Suprimentos
KG
1.226
nutricionais, número de lote, quantidade do
Eireli
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.

12,64

1.617,92

11,59

405,65

11,93

14.626,18
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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 na unidade
requisitante.
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 na unidade
requisitante.
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 na unidade
requisitante.
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 na unidade
requisitante.

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

63

6,24

393,12

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

160

7,48

1.196,80

Frigoalp
ha

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

787

9,99

7.862,13

Saudali

N3 Distribuição
de Suprimentos
Eireli

KG

965

16,11

15.546,15
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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,
N3 Distribuição
Excelenc
procedência,
informações
nutricionais,
de Suprimentos
ia
número de lote, quantidade do produto,
Eireli
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.
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
N3 Distribuição
identificação, procedência, informações
Saudali de Suprimentos
nutricionais, número de lote, quantidade do
Eireli
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.

KG

316

11,03

3.485,48

KG

573

9,92

5.684,16

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata.

Weslane de Oliveira Santos
Presidente
Tamires Silva Filho
Membro

Layane Silva Albuquerque
Membro
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