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CONCORRÊNCIA SRP Nº 05/2019 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia três de junho 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 do resultado final da Concorrência SRP nº 06/2019 que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de proteínas animais (aves e derivados, cortes bovinos, cortes suínos, embutidos e peixes), para atender as necessidades do Senac-DF. Não foram solicitadas amostras por serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Foram cancelados os itens 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 13 e 14, pois os valores estavam acima do valor estimado. Segue resultado final: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 
UNT. TOTAL 

1 

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. 

Friato N3 Distribuição de Suprimentos Eireli KG 13320 10,84 144.388,80 

2 

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. 

Cancelado 
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3 

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. 

4 

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. 

5 

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. 

6 

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 N3 Distribuição de Suprimentos Eireli KG 1616 18,87 30.493,92 
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7 

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. Cancelado 

8 

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. 

9 

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. 

Sabor de Minas Xavier Lima Comercial Eireli KG 35 11,86 415,10 

10 

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 

Sabor de Minas Xavier Lima Comercial Eireli KG 234 9,99 2.337,66 
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na unidade requisitante 

11 

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 na unidade requisitante. 

Cancelado 

12 

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. 

Aurora Xavier Lima Comercial Eireli KG 160 8,13 1.300,80 

13 

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. 

Cancelado 
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14 

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. 

15 

Dourada em postas congelado, pacote 800gr, caixa média 20kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 337 16,90 5.695,30 

16 

Filé de merluza, congelado sem pele, sem espinhas, pacote de 1 kg, caixa de 18kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 98 16,35 1.602,30 

17 

Filé de merluza (M), congelado até 200 grs, sem pele, sem espinhas, congelado, pacote de 1 kg, caixa de 18kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 374 15,35 5.740,90 

18 

Filé de pescada branca (G), congelado 800g a 1200 kg por filé, sem pele, sem espinha, sem gelo, congelado, caixa com 20kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 700 22,90 16.030,00 

19 

Filé de salmão Premium 2/3, 1 kg a 1,8 kg por filé, sem espinhas, congelado, embalado a vácuo, caixa com 10kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 65 44,90 2.918,50 
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informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

20 

Filé de tilápia legítimo, 120/160gr por filé, congelado, sem pele, sem espinha, caixa com 15kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 2742 21,25 58.267,50 

 Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
  Tamires Silva Filho Presidente    Weslane de Oliveira Santos Membro  Sheila Cristina da Silva Carvalho Membro  


