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DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO 

 
 

O pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados através da Portaria nº 003/2022, no 

uso de suas atribuições que lhes confere o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002, ADJUDICA o objeto do Processo Licitatório nº 095/2022, 

Modalidade Pregão Eletrônico, na forma que segue: 

 

Vencedor 2 M DISTRIBUIDORA LTDA 

28.232.626/0001-42 

RUA DELIO RAPOSO, 264 - BOUGANVILE II - SETE LAGOAS - MG - CEP: 

3137750184 2mdistribuidoralicitacao@gmail.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 
 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00001 

CARNE BOVINA MOÍDA 
carne bovina, tipo de corte acém moído, magro, congelada, sem gordura e sebo. 
carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. acondicionada 
em sacos de polipropileno reforçado e revestido por caixa de papelão (tipo kraft) ou 
caixa plástica limpa, de até 20 kg (embalados em pacotes de 1 kg de forma que 
não grudem nos demais, depois de congelados, com a especificação do peso em 
cada pacote). a embalagem deve estar intacta. na rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, 
procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. prazo de 
validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. CALAFATE 

K G 900,00 22,60 20.340,00 

00002 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, congelada com adição de água de no 
máximo de 6%. apresentar-se resfriado, embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. a 
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: peso, data de processamento, data de validade, procedência da 
carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. prazo de validade: mínimo 
de 3 meses a partir da data de entrega. REAL 

K G 600,00 11,71 7.026,00 

00003 

CUBOS DE CARNE BOVINA 
carne bovina, tipo de corte acém, porcionada em cubos de aproximadamente 30g, 
congelada, sem gordura (percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens 
e nervos. carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. 
acondicionada em sacos de polipropileno reforçado, contendo 1 kg e revestido por 
caixa de papelão (tipo kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg. a embalagem 
deve estar intacta. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: 
peso, data de processamento, data de validade, procedência da carne, nome e/ou 
marca, lote e informações nutricionais. prazo de validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. CALAFATE 

K G 900,00 27,60 24.840,00 

00004 

CUBOS DE CARNE SUINA 

cubo suíno, tipo de corte traseiro de porco, cortada em cubos de 30 g, congelada, 
sem gordura (percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens e nervos. 
carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. Acondicionada 
em sacos de polipropileno reforçado, contendo 1kg e revestido por caixa de papelão 
(tipo kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg. a embalagem: deve estar intacta. 
a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de 
processamento, data de validade, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 
informações nutricionais. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. CALAFATE 

K G 800,00 18,39 14.712,00 

00005 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO 

filé de peito de frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. devidamente 
selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. 
validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. em pacote de 1 kg. 
REAL 

K G 600,00 20,59 12.354,00 

00006 

LINGUIÇA PAIO 
linguiça, tipo paio, defumada, preparada com carne suína, embalada em pacotes a 
vácuo de 2,5 kg. preparada com carnes em bom estado sanitário estar isento de 
substâncias estranhas na composição. embalagem intacta, que deverá constar 
data da fabricação, data de validade e número do lote do produto. não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou 
consistência anormal. não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, 
pardacentas ou coloração sem uniformidade. validade mínima de 3 meses na data 
da entrega. SAUDALI 

K G 150,00 21,24 3.186,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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00007 

PERNIL TRASEIRO (PEÇAS SEM OSSO) 

pernil suíno, tipo de corte traseiro de porco, carne sem osso, acondicionado em 
saco plástico preservando as características de carne fresca (odor agradável, cor 
rosada, textura lisa). a embalagem deverá conter a data em que o produto foi 
embalado, procedência, marca, e informações nutricionais. prazo de validade 
mínimo de 3 meses a partir da data da entrega. CALAFATE 

K G 200,00 17,77 3.554,00 

00008 

QUEIJO MUÇARELA 

queijo muçarela em peças com 4 kg, sem fecho de metal, embalado a vácuo 
individualmente com características próprias, acondicionado em caixas de papelão 
devidamente lacradas e identificadas, com carimbo do sif. PORTO ALEGRE 

K G 300,00 44,65 13.395,00 

00010 

SALSICHA PARA HOT DOG 

preparada com carnes bovinas e suínas e de frango, em bom estado sanitário, estar 
isento de substâncias estranhas a sua composição, qualidade em bom estado 
sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua composição. embalagem 
intacta, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, 
exsudado líquido, partes flácidas ou consistência anormal. não será tolerada a 
presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. 
Validade mínima de 3 meses na data da entrega PIFPAF 

K G 150,00 12,30 1.845,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 101.252,00 

 
 

Cordisburgo, 13 de dezembro de 2022 
 
 
 
 

 
 
 

LUCAS GUSTAVO CARVALHO DA SILVA 
Pregoeiro 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
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DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

 
 

O Prefeito do Município de Cordisburgo, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com as Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/93, HOMOLOGA o Processo 

Licitatório nº 095/2022, Modalidade Pregão, destacando os vencedores do certame na 

forma que segue: 

 

Vencedor 2 M DISTRIBUIDORA LTDA 

28.232.626/0001-42 

RUA DELIO RAPOSO, 264 - BOUGANVILE II - SETE LAGOAS - MG - CEP: 

3137750184 2mdistribuidoralicitacao@gmail.com 

CNPJ 

Endereço 

Contato 
 

Item Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total 

00001 

CARNE BOVINA MOÍDA 
carne bovina, tipo de corte acém moído, magro, congelada, sem gordura e sebo. 
carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. acondicionada 
em sacos de polipropileno reforçado e revestido por caixa de papelão (tipo kraft) ou 
caixa plástica limpa, de até 20 kg (embalados em pacotes de 1 kg de forma que 
não grudem nos demais, depois de congelados, com a especificação do peso em 
cada pacote). a embalagem deve estar intacta. na rotulagem deve conter no mínimo 
as seguintes informações: peso, data de processamento, data de validade, 
procedência da carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. prazo de 
validade: mínimo de 3 meses a partir da data de entrega. CALAFATE 

K G 900,00 22,60 20.340,00 

00002 

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 

carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, congelada com adição de água de no 
máximo de 6%. apresentar-se resfriado, embalado em saco plástico transparente, 
atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto. a 
rotulagem deve conter no mínimo as seguintes 

informações: peso, data de processamento, data de validade, procedência da 
carne, nome e/ou marca, lote e informações nutricionais. prazo de validade: mínimo 
de 3 meses a partir da data de entrega. REAL 

K G 600,00 11,71 7.026,00 

00003 

CUBOS DE CARNE BOVINA 
carne bovina, tipo de corte acém, porcionada em cubos de aproximadamente 30g, 
congelada, sem gordura (percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens 
e nervos. carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. 
acondicionada em sacos de polipropileno reforçado, contendo 1 kg e revestido por 
caixa de papelão (tipo kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg. a embalagem 
deve estar intacta. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: 
peso, data de processamento, data de validade, procedência da carne, nome e/ou 
marca, lote e informações nutricionais. prazo de validade: mínimo de 3 meses a 
partir da data de entrega. CALAFATE 

K G 900,00 27,60 24.840,00 

00004 

CUBOS DE CARNE SUINA 

cubo suíno, tipo de corte traseiro de porco, cortada em cubos de 30 g, congelada, 
sem gordura (percentual admitido de até 5% por peça), sem cartilagens e nervos. 
carne de cor vermelha cereja, elástica, firme e com odor agradável. Acondicionada 
em sacos de polipropileno reforçado, contendo 1kg e revestido por caixa de papelão 
(tipo kraft) ou caixa plástica limpa, de até 20 kg. a embalagem: deve estar intacta. 
a rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: peso, data de 
processamento, data de validade, procedência da carne, nome e/ou marca, lote e 
informações nutricionais. prazo de validade: mínimo de 3 meses a partir da data de 
entrega. CALAFATE 

K G 800,00 18,39 14.712,00 

00005 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO 

filé de peito de frango, congelado, não temperado, de primeira qualidade, isento de 
aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá ser 
acondicionada em embalagem primária constituída de plástico atóxico 
transparente, isenta de sujidades e ou ação de micro-organismos. devidamente 
selada, com especificação de peso, validade, produto e marca/procedência. 
validade a vencer de no mínimo 3 meses a partir da entrega. em pacote de 1 kg. 
REAL 

K G 600,00 20,59 12.354,00 

00006 

LINGUIÇA PAIO 
linguiça, tipo paio, defumada, preparada com carne suína, embalada em pacotes a 
vácuo de 2,5 kg. preparada com carnes em bom estado sanitário estar isento de 
substâncias estranhas na composição. embalagem intacta, que deverá constar 
data da fabricação, data de validade e número do lote do produto. não deverá 
apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudado líquido, partes flácidas ou 
consistência anormal. não será tolerada a presença de manchas esverdeadas, 
pardacentas ou coloração sem uniformidade. validade mínima de 3 meses na data 
da entrega. SAUDALI 

K G 150,00 21,24 3.186,00 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br
mailto:2mdistribuidoralicitacao@gmail.com
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00007 

PERNIL TRASEIRO (PEÇAS SEM OSSO) 

pernil suíno, tipo de corte traseiro de porco, carne sem osso, acondicionado em 
saco plástico preservando as características de carne fresca (odor agradável, cor 
rosada, textura lisa). a embalagem deverá conter a data em que o produto foi 
embalado, procedência, marca, e informações nutricionais. prazo de validade 
mínimo de 3 meses a partir da data da entrega. CALAFATE 

K G 200,00 17,77 3.554,00 

00008 

QUEIJO MUÇARELA 

queijo muçarela em peças com 4 kg, sem fecho de metal, embalado a vácuo 
individualmente com características próprias, acondicionado em caixas de papelão 
devidamente lacradas e identificadas, com carimbo do sif. PORTO ALEGRE 

K G 300,00 44,65 13.395,00 

00010 

SALSICHA PARA HOT DOG 

preparada com carnes bovinas e suínas e de frango, em bom estado sanitário, estar 
isento de substâncias estranhas a sua composição, qualidade em bom estado 
sanitário, estar isento de substâncias estranhas a sua composição. embalagem 
intacta, na embalagem deverá constar data da fabricação data de validade e 
número do lote do produto. não deverá apresentar superfície úmida, pegajosa, 
exsudado líquido, partes flácidas ou consistência anormal. não será tolerada a 
presença de manchas esverdeadas, pardacentas ou coloração sem uniformidade. 
Validade mínima de 3 meses na data da entrega PIFPAF 

K G 150,00 12,30 1.845,00 

TOTAL DO FORNECEDOR: 101.252,00 

 
 

Cordisburgo, 13 de dezembro de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MAURÍCIO GOMES 
Prefeito Municipal 

 
 

http://www.cordisburgo.mg.gov.br/
mailto:licitacao@cordisburgo.mg.gov.br

