
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE 

 
 

CHAMADA PÚBLICA n° 01/GAPCG/2018 
 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
 

Com base no inciso XX do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e no inciso XIV do artigo 11 do Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, 
adjudico o objeto da Chamada Pública n° 1/GAPCG/2018, conforme tabela abaixo: 

 
COOPERATIVA DE SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR, CNPJ 
91.360.420/000-34: 
End: R 25 De Julho, 112 | Harmonia - RS, CEP: 95785-000, (51)3695-1155 

 
Item Licitante Qtd Valor 

Unit 
Valor Total 

1 Bisteca suína, acondicionada em caixa 
de papelão, congelada a -18º c, pelo 
processo de frio rápido em túnel de 
congelamento, com perda máxima de 
peso no degelo de 1,5%, e validade de no 
mínimo 12 meses.  

3000 R$ 11,65 R$ 
34.950,00 

2 Contra filé, peça congelada a -18º, 
embalagem individual por peça, 
reembalado em caixa de papelão cintada, 
com validade de no mínimo 12 meses.  

5000 R$ 34,35 R$ 
171.750,00 

3 Filé mignon sem cordão, peça congelada 
a -18º, embalagem individual por peça, 
reembalado em caixa de papelão cintada, 
com validade de no mínimo 12 meses.  

500 R$ 43,75 R$ 
21.875,00 

4 Lingüiça calabresa, congelada a -18º, 
embalagem de 5 kg, embalada em saco 
plástico de 5 kg a vácuo, reembalada em 
caixa de papelão cintada, com validade 
de no mínimo 2 meses  

1000 R$ 16,15 R$ 
16.150,00 

6 Lombo suíno não defumado, peça 
congelada a -18º, embalagem individual 
por peça, reembalado em caixa de 
papelão cintada, com validade de no 
mínimo 12 meses. 

3000 R$ 13,85 R$41.550,00 

http://cnpj.info/OURO-DO-SUL-COOPERATIVA-DOS-SUINOCULTORES-DO-CAI-SUPERIOR-LTDA-R-25-De-Julho-112-Harmonia-RS-95785000/ImUw/


 

7 Maminha, peça congelada a -18º, 
embalagem individual por peça, 
reembalado em caixa de papelão cintada, 
com validade de no mínimo 12 meses.  

1600 R$ 27,90 R$ 
44.640,00 

8 Miolo de alcatra, peça congelada a -18º, 
embalagem individual por peça, 
reembalado em caixa de papelão cintada, 
com validade de no mínimo 12 meses.  

4000 R$ 27,90 R$ 
111.600,00 

9 Patinho, peça congelada a -18º, 
embalagem individual por peça, 
reembalado em caixa de papelão cintada, 
com validade de no mínimo 12 meses.  

5000 R$ 21,70 R$ 
108.500,00 

10 Paleta, carne bovina, peça limpa sem 
gordura visível, congelada a -18 c, 
embalagem individual de 5kg. Embalado 
em saco de polietileno, e reembalado em 
caixa de papelão cintada de até 20kg, 
com validade de 12 mês. 

5000 R$ 18,00 R$ 
90.000,00 

 
 
 

Campo Grande, 30 de agosto de 2018. 
 
 
 
 

LETÍCIA TORRES PRUJÁ DIAS 1° Ten Int 
Pregoeira 

 
 

 


