
 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 

CONCORRÊNCIA SRP Nº 01/2017 
 

ATA DA REUNIÃO PARA SORTEIO E DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para sorteio do item 40 empatados entre as empresas MAM Ribeiro Comércio de Alimentos ME e Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli e divulgação da analise das amostras apresentadas na Concorrência SRP nº 01/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de carnes bovinas, suínas e embutidos, para atender as necessidades do Senac-DF. Foram solicitadas amostras dos itens 6 e 40 a empresa Juno Veloso Vidal dos Santos, no qual a empresa não efetuou a entrega das amostras, e solicitadas amostras dos itens 10, 22, 23, 27 e 43 a empresa Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli entregues pela empresa. Segue laudo de resultado das amostras 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

10 

Costelinha suína defumada: Caixas de 5 a 15 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 na unidade requisitante. 

Adeel 

Produto com consistência e coloração adequada. Embalagem íntegra. Rotulagem conforme legislação. Produto condiz com a especificação. Sabor e textura  aprovados pelo chefe de cozinha, gerente e outros colaboradores. Amostra aprovada 

22 

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. 

Sabor de Minas 

Produto com consistência e coloração adequada. Embalagem íntegra. Rotulagem conforme legislação. Produto condiz com a especificação. Sabor e textura aprovados pelo chefe de cozinha, gerente e outros colaboradores. Amostra aprovada 

23 

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 

Produto com consistência e coloração adequada. Embalagem íntegra. Rotulagem conforme legislação. Produto condiz com a especificação. Sabor e textura aprovados pelo chefe de cozinha, gerente e outros colaboradores Amostra aprovada 

27 Linguiça toscana: Produto 100% carne de suíno/bovina, sem glúten, pacotes com 5kg. Embalagem saco plástico transparente e atóxico, 
Sabor de Minas 

Produto com consistência e coloração adequada Embalagem íntegra. 
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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. 

Rotulagem conforme legislação. Produto condiz com a especificação. Sabor e textura aprovados pelo chefe de cozinha, gerente e outros colaboradores Amostra aprovada 

43 

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 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Frigoalpha 

Produto com consistência e coloração adequada. Embalagem íntegra. Rotulagem conforme legislação. Produto condiz com a especificação. Sabor e textura aprovados pelo chefe de cozinha, gerente e outros colaboradores. Amostra aprovada 
Foi realizado o sorteio do item 40 empatado entre as empresas MAM Ribeiro Comércio de Alimentos 
ME e Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli, sendo sorteada a empresa Motivo X 
Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli. Não foram solicitadas amostras dos itens 6 e 40 
para as próximas colocadas, tendo em vista já serem marcas utilizadas pelo Senac-DF. Segue 
resultado final: 

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

1 

Acém 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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 500 14,40 7.200,00 

2 

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, 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 3.000 21,40 64.200,00 
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3 

Alcatra 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. 

Bonasa MAM Ribeiro Comércio de Alimentos ME KG 500 15,47 7.735,00 

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 na unidade requisitante. 

Frigoalpha Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 14,30 14.300,00 

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 na unidade requisitante. 

Frigoalpha Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 12,90 12.900,00 

6 

Charque traseiro (Carne bovina salgada): Curada e seca, MAGRO ponta de agulha, de primeira qualidade, com 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.  

Frigoalpha 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 1.000 25,07 25.070,00 

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 25kg.  Embalagem Tipo Cryovac, termo-encolhível, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Na embalagem devem constar dados de 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 2.000 22,40 44.800,00 
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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. 

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 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. 

Frigoalpha 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 500 12,47 6.235,00 

9 

Costela bovina traseiro, ponta de agulha: Costela bovina 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. 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 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. 

Frigoalpha MAM Ribeiro Comércio de Alimentos ME KG 500 11,68 5.840,00 

10 

Costelinha suína defumada: Caixas de 5 a 15 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 na unidade requisitante. 

Adeel 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 100 23,89 2.389,00 

11 

Costelinha suína serrada salgada:  Produto para feijoada, corte padronizado. Pacotes 10kg. 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 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Aurora 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 200 9,64 1.928,00 
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12 

Costelinha suína serrada: Produto congelado e corte padronizado. 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 na unidade requisitante. 

Frigoalpha Juno Veloso Vidal dos Santos KG 2.000 14,40 28.800,00 

13 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 4.000 17,30 69.200,00 

14 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 5.000 17,40 87.000,00 

15 

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 20 dias a partir da data da entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 15,90 15.900,00 
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16 

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.  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 1.000 14,40 14.400,00 

17 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 8,40 8.400,00 

18 

Filé Mignon sem cordão 3/4 acima de 1,360 kg: Carne resfriada de bovino sem osso. Padrão de gordura visual: Sem gordura. Ausência de hematomas, osso, sebo, fibrose, reação vacinal e tinta de carimbo. Produto resfriado até 6ºC, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprio da carne, firme, consistente e não pegajosa, sem manchas esverdeadas. De 6 a 9 peças por caixa, sendo o peso unitário de 1,360 a 1,810 kg. Caixas de 12 a 15 kg. Embalagem primária termo-encolhível á vácuo, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Etiqueta interna na parte frontal, contendo todas as informações conforme legislação vigente. Embalagem secundária resistente ao impacto e às condições de estocagem resfriada. Lacrada com 3 fitas de arquear. Etiqueta adesiva na parte lateral e externa. Produto com validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 300 42,40 12.720,00 

19 

Filé Mignon sem cordão 4/5 acima de 1,814 kg: Carne resfriada de bovino sem osso. Padrão de gordura visual: Sem gordura. Ausência de hematomas, osso, sebo, fibrose, reação vacinal e tinta de carimbo. Produto resfriado de 6 até 10ºC, com aspecto, cheiro, cor e sabor próprio da carne, firme, consistente e não pegajosa, sem manchas esverdeadas. De 6 a 9 peças por caixa, sendo o peso unitário de 1,814 a 2,268 kg. Caixas de 12 a 15 kg. Embalagem primária termo-encolhível á vácuo, atóxica, transparente, resistente e termosoldada. Etiqueta interna na parte frontal, contendo todas as informações conforme legislação vigente. Embalagem secundária resistente ao impacto e às condições de estocagem resfriada. Lacrada 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 500 48,40 24.200,00 
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com 3 fitas de arquear. Etiqueta adesiva na parte lateral e externa. Produto com validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

20 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 2.000 18,40 36.800,00 

21 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.200 17,40 20.880,00 

22 

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. 

Sabor de Minas 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 300 11,96 3.588,00 
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23 

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 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 400 11,96 4.784,00 

24 

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 na unidade requisitante. 

Bonasa 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 1.200 12,21 14.652,00 

25 

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 na unidade requisitante. 

Bonasa 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 500 12,34 6.170,00 

26 

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 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Frigoalpha 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 700 12,47 8.729,00 
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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. 

Sabor de Minas 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 500 7,55 3.775,00 

28 

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. 

Frigoalpha Juno Veloso Vidal dos Santos KG 2.000 14,40 28.800,00 

29 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 21,40 21.400,00 

30 

Miolo de Alcatra: 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 2,2 à 3,5 kg 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, . 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 21,40 21.400,00 
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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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 200 15,40 3.080,00 

32 

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 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Bonasa MAM Ribeiro Comércio de Alimentos ME KG 100 5,85 585,00 

33 

Paleta sem Músculo: 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 7,5 a 11 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 1.000 15,40 15.400,00 

34 

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 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. 

Qualidade Juno Veloso Vidal dos Santos KG 3.000 17,40 52.200,00 
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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 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Bonasa 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 200 7,55 1.510,00 

36 

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. 

Frigoalpha 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 700 13,73 9.611,00 

37 

Picanha bovina Tipo B: Carne Congelada de bovino sem osso, padrão de Gordura visual: Acima de 1,2 mm de altura, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens.  Peso unitário de 900 g a 1,6 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 14 a 16kg.  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 200 30,40 6.080,00 

38 

Picanha Gorda Tipo A: Carne Resfriada de bovino sem osso, padrão de Gordura visual: Acima de 3mm de altura, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, deve ser isenta de cartilagens.  Peso unitário de 900 g a 1,6 kg. Acondicionados em caixas lacradas de 14 a 16kg.  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 300 38,40 11.520,00 



 
                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal  
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8882    www.senacdf.com.br 

39 

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. 

Bonasa 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 500 18,90 9.450,00 

40 

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 25kg.  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. 

Frigoalpha 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 1.000 20,03 20.030,00 

41 

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 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Aurora 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 200 10,23 2.046,00 

42 

Salsicha tipo Hot dog: Embutido de carne bovina/suína com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10%. pacotes de 3 ou 5 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. 

Copacol 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 400 5,67 2.268,00 
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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 10 (dez) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

Frigoalpha 
Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

KG 500 10,08 5.040,00 

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    Layane Silva Albuquerque Membro  Camila Archer da Cunha Membro  


