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CONCORRÊNCIA SRP Nº 06/2020 
ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
 
Às quatorze horas do dia dezesseis do mês de junho do ano dois mil e vinte, 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 na Concorrência SRP nº 06/2020, que tem como objeto o 
registro de preço para a eventual aquisição de proteínas animais (AVES E DERIVADOS, 
CORTES BOVINOS, PEIXES, CORTES SUÍNOS E EMBUTIDOS), para atender as necessidades 
do Senac-DF. Foram submetidas as marcas para análise da área demandante, no entanto as 
amostras não foram solicitadas, tendo em vista que conforme declarado pela área técnica as 
marcas cotadas estão dentro dos padrões de exigências da instituição, não sendo necessária a 
apresentação de amostras para análises específicas. Os itens 07, 17, 27, 30, 31, 34, 39, 41, 
42, 45 e 49, foram cancelados, tendo em vista que não houve cotação para os mesmos. 
Segue resultado final: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTOS 
MARCA U.M. 

EMPRESA 
VENCEDORA 

QTD 
VALOR (R$) 

UNIT. TOTAL 

1 

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. 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 Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 180 29,88 5.378,40 

2 

Bucho bovino. De 
primeira QUALIDADE, 
limpa, isenta de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverão ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 

NISSEI/FRIG
OALPHA 

Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
150 15,00 2.250,00 
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devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

3 

Carne bovina alcatra 
(miolo), resfriada. Peças 
de aproximadamente 2 kg 
à 3 kg, no máximo 10% de 
gordura e isenta de sebo, 
com aspecto, cor, cheiro, 
sabor próprio, de primeira 
QUALIDADE, limpa, isenta 
de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao 
consumo e que alterem 
suas características 
naturais (físicas químicas e 
organolépticas). Embalada 
a vácuo, acondicionado em 
sacos de polietileno 
transparente, atóxico. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem, 
legível e indelével, com 
informações sobre os dados 
de origem, razão social do 
fabricante, CNPJ, endereço 
do produtor e/ ou 
fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 

NISSEI Kg 180 26,48 4.766,40 



 

                            

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 3313-8828   www.senacdf.com.br 

de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. 
Produto sujeito a 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

4 

Carne de Sol.  De 
PRIMEIRA qualidade, carne 
bovina isenta de peles, 
aponevroses, cartilagens e 
fragmentos de ossos, 
cheiro suave, agradável e 
característico de carnes 
sãs, ausência de agentes 
biológicos 
(microorganismos, 
vermes), químicos 
(resíduos de defensivos de 
hormônios e aditivos 
intencionais). O produto 
deverá ser entregue em 
embalagem original de 
acordo com as normas 
técnicas da ANVISA 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) 
constatando identificação 
do produto, inclusive 
marca, nome e endereço 
do fabricante, data de 
fabricação e prazo de 
validade e deverão estar 
em conformidade com as 
portarias do ministério da 
agricultura, DIPOA 304 de 
22/04/96 e DIPOA 145 de 
22/04/98 e da resolução da 
ANVISA 105 de 19/05/99. 
Produto deverá ser 
entregue fresco, embalado 
em pacotes de, no máximo, 
0,5kg, sob refrigeração. 
Validade mínima de 60 
dias, a contar da data de 
entrega, a contar da data 
de entrega. 

FRIGOALPHA Kg 180 25,80 4.644,00 

5 

Chuleta. De primeira 
QUALIDADE, limpa, isenta 
de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao 
consumo e que alterem 
suas características 

FRIGOALPHA Kg 90 27,90 2.511,00 
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naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverão ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

6 

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

FRIGOALPHA Kg 150 26,00 3.900,00 
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informações nutricionais do 
produto, número do 
registro no SIF, SIE ou 
SIM. Validade mínima de 
30 dias a partir da data da 
entrega. 

7 

Coração bovino. De 
primeira QUALIDADE, 
limpa, isenta de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverão ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ou fracionador e/ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

CANCELADO 

8 Costela bovina dianteiro, 
ripa. Costela bovina corte 

FRIGOALPHA Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 75 15,63 1.172,25 
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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. 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. 

9 

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, 
flexível e resistente, que 
garanta integridade do 
produto até o momento do 
consumo. Em pacotes de 1 
a 2 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. 

FRIGOALPHA Kg 

Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 

525 14,48 7.602,00 

10 

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. 
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 

AGRA Kg 180 24,30 4.374,00 
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20 dias a partir da data da 
entrega. 

11 

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. 
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. 

AGRA Kg 210 26,00 5.460,00 

12 

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. 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. 

BOIBRAS Kg 30 13,88 416,40 

13 

Filé mignon com cordão 
congelado, 3/4.  Carne 
bovina, Filé mignon, em 
peça, congelada, com 
cordão, embalada a vácuo 
em sacos de polietileno, em 
peças de aproximadamente 
1,5 a 2,5 kg (5 UP), 
intactas (sem cortes, 
rasgos ou mutiladas). Pele 
prateada mantida. Ser 
oriunda de Novilho (animal 
precoce). De primeira 
QUALIDADE, limpa, isenta 
de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao 
consumo e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 

JB Kg 360 34,00 12.240,00 
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cheiro e sabor próprio. 
Deverá ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá constar na 
rotulagem. Os produtos 
deverão conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importado, é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

14 

Filé Mignon sem cordão 
4/5 acima de 1,814 kg. 
Carne bovina, Filé mignon, 
em peça, refrigerada, sem 
cordão, embalada a vácuo 
em sacos de polietileno, em 
peças de aproximadamente 
1,814kg, intactas (sem 
cortes, rasgos ou 
mutiladas). Pele prateada 
mantida. Ser oriunda de 
Novilho (animal precoce). 
De primeira QUALIDADE, 
limpa, isenta de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverá ser entregue em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 

AGRA Kg 690 42,00 28.980,00 
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aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá constar na 
rotulagem. Os produtos 
deverão conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importado, é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

15 

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. 
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. 

BOI BRASIL Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 
180 21,88 3.938,40 

16 

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, 

AGRA Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
330 20,00 6.600,00 
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cheiro e sabor próprio, 
deve ser isenta de 
cartilagens. Peso unitário 
de 1,5 a 3,2 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. 

17 

Língua bovino inteira. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

CANCELADO 

18 

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 

AGRA Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
378 27,00 10.206,00 
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sabor próprio, deve ser 
isenta de cartilagens. Peso 
unitário de 900 g a 1,5 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 

19 

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. 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. 

FIBRAZ Kg 

N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

180 23,75 4.275,00 

20 

Ossobuco. Carne bovina 
perna do boi (corte acima 
da canela e abaixo do 
joelho com osso), 
congelado, no máximo 
15% de gordura e isenta 
de sebo, 3 cm de altura e 
padronização de todas as 
peças, com no mínimo 9 
cm e no máximo 12 cm de 
diâmetro, com aspecto, 
cor, cheiro, sabor próprio, 
de primeira QUALIDADE, 
limpa, isenta de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas químicas e 
organolépticas). Embalada 
a vácuo 2 kg 
aproximadamente, 
acondicionado em sacos de 
polietileno transparente, 
atóxico, limpas e íntegras 
sem danos ou aberturas 
indesejáveis. A 
temperatura de entrega 

FRIGOALPHA Kg 90 16,88 1.519,20 
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deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem, 
legível e indelével, com 
informações sobre os dados 
de origem, razão social do 
fabricante, CNPJ, endereço 
do produtor e/ ou 
fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

21 

Paleta moída. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 

JB Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
150 20,69 3.103,50 
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verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

22 

Patinho bovino Moído. 
Carne Moída Resfriada, 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. 
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. 

FRIGOALPHA Kg 780 26,00 20.280,00 

23 

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. 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. 

NISSEI Kg 150 27,00 4.050,00 

24 

Peito bovino s/ osso. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 

AGRA Kg 165 15,79 2.605,35 
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sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

25 

Picanha bovina Tipo B. 
Carne Congelada de bovino 
sem osso.  A temperatura 
de entrega deverá respeitar 
a orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 

FIBRAZ Kg N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

180 36,25 6.525,00 
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entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

26 

Picanha Gorda Tipo A. 
Carne Resfriada de bovino 
sem osso.  A temperatura 
de entrega deverá respeitar 
a orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

AGRA Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
150 34,66 5.199,00 

27 

Rabo bovino serrado. 
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. A 
embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação, procedência, 

CANCELADO 
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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. 

28 

Bacon manta. Toucinho 
oriundo da barriga, com 
pele em peça, preparado 
com carne curada de suíno 
defumado, sem costela, em 
manta, com aspecto, cor, 
cheiro, sabor próprio, de 
primeira QUALIDADE, 
limpo, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas químicas e 
organolépticas). Embalado 
a vácuo, acondicionado em 
sacos de polietileno 
transparente, atóxico, 
limpas e íntegras sem 
danos ou aberturas 
indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem, 
legível e indelével, com 
informações sobre os dados 
de origem, razão social do 
fabricante, CNPJ, endereço 
do produtor e/ ou 
fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

SAUDALI Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
300 18,80 5.640,00 
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29 

Bacon fatiado. Toucinho 
oriundo da barriga, com 
pele em peça, preparado 
com carne curada de suíno 
defumado, sem costela, em 
manta, com aspecto, cor, 
cheiro, sabor próprio, de 
primeira QUALIDADE, 
limpo, isento de aditivos ou 
substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas químicas e 
organolépticas). Embalado 
a vácuo, acondicionado em 
sacos de polietileno 
transparente, atóxico, 
limpas e íntegras sem 
danos ou aberturas 
indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem, 
legível e indelével, com 
informações sobre os dados 
de origem, razão social do 
fabricante, CNPJ, endereço 
do produtor e/ ou 
fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

SAUDALI Kg 90 21,00 1.890,00 

30 

Carne suína com osso 
bisteca de porco. 
Congelada, fatiada com 1,5 
centímetros de altura, com 
uma fina camada de 
gordura na borda. 
Acondicionada em saco 
plástico de polietileno, 
transparente e atóxico. 
Peças de aproximadamente 
0,150 kg. De primeira 

CANCELADO 



 

                            

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 3313-8828   www.senacdf.com.br 

QUALIDADE, limpa, isenta 
de aditivos ou substâncias 
estranhas ao produto, que 
sejam impróprias ao 
consumo e que alterem 
suas características 
naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverão ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

31 

Costelinha suína 
congelada. Carne 
Congelada de suíno com 
osso. Inteira. 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 
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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. 

32 

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. 

FRIGOALPHA Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
45 40,06 1.802,70 

33 

Filé Mignon Suíno. Carne 
suína, corte de filé mignon 
suíno, devidamente limpo, 
sem furos e de 
aproximadamente 800g 
com não mais de 10% de 
gordura. Embalada 
individualmente em sacos 
de polietileno, a vácuo, 
atóxica e resfriada. 
Embalagem secundária de 
papelão. Sem sinais de 
descongelamento. De 
primeira QUALIDADE, 
limpa, isentas de aditivos 
ou substâncias estranhas 
ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverão ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 

SAUDALI Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 60 18,35 1.101,00 
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deverá constar na 
rotulagem. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importado, é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

34 

Carne suína, tipo leitão 
abatido, inteiro, limpo e 
tratado (sem vísceras e 
pelo), congelado, com 
aspecto, cor cheiro e 
sabor próprios. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Peso: 8kg a 12kg. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 

CANCELADO 
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obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

35 

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. 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 Kg N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

30 9,93 297,90 

36 

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. 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 Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
30 9,21 276,30 

37 

Pernil suíno com osso.  
Carne Congelada de suíno 
com osso.  Embalagem 
original em saco plástico 
transparente e atóxico, 
limpo, não violado, 
resistente, que garanta a 
integridade do produto até 
o momento do consumo. A 

SAUDALI Kg N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

330 14,55 4.801,50 
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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. 

38 

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. 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 Kg 200 16,63 3.326,00 

39 

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. 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 24 

40 

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. A embalagem 

SAUDALI Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 110 11,13 1.224,30 
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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. 

41 

Embalagem plástica, 
forma tripa artificial, 
material colágeno, 
aplicação embalar 
carnes/defumados/emb
utidos, comprimento 15 
m, diâmetro 22mm. 
Tripa sintética para 
linguiça. A temperatura de 
entrega deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

CANCELADO 

42 Codorna inteira, 
congelada.  Com aspecto, 
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cor, cheiro e sabor próprio; 
acondicionada em saco 
plástico de polietileno, 
transparente atóxico. A 
embalagem deve conter 
selo de inspeção federal 
(SIF), estadual (SIE) ou 
municipal (SIM), dados de 
identificação do produto, 
validade, fabricação. 

43 

Pato inteiro congelado. 
A temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

VILA 
GERMÂNICA Kg 

N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 90 30,64 2.757,60 

44 

Pernil de cordeiro. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 

MINERVA Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
150 27,65 4.147,50 
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sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ ou fracionador e/ ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

45 

Tripa suína salgada para 
linguiça frescal, calibre 
28 a 32 mm, maço com 
aproximadamente 30 m. 
A temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ou fracionador e/ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 

CANCELADO 
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Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

46 

Charque traseiro, ponta 
de agulha pacote 500 
grs.  A embalagem deve 
conter selo de inspeção 
federal (SIF), estadual 
(SIE) ou municipal (SIM), 
dados de identificação do 
produto, validade, 
fabricação. 

BOM 
CHARQUE Pacote 

Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 

600 17,74 10.644,00 

47 

Charque traseiro.  Magro 
Curada e seca, ponta de 
agulha, de 1a qualidade, 
com baixo teor de gordura, 
embalado à vácuo. A 
embalagem deve conter 
selo de inspeção federal 
(SIF), estadual (SIE) ou 
municipal (SIM), dados de 
identificação do produto, 
validade, fabricação. 

FRIGOALPHA Kg 90 23,36 2.102,40 

48 

Linguiça de pernil suína 
fina, sem pimenta. 
Produto 100% carne de 
suíno, sem glúten, sem 
pimenta e respeitando as 
características 
organolépticas específicas 
do produto. 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. 

SAUDALI Kg 100 13,88 1.388,00 

49 

Linguiça de pernil/suína 
fina, picante.  Produto 
100% carne de suíno, sem 
glúten, com pimenta e 
respeitando as 
características 
organolépticas específicas 
do produto. Embalagem 

CANCELADO 



 

                            

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 3313-8828   www.senacdf.com.br 

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. 

50 

Linguiça suína, grossa, 
sem pimenta. Produto 
100% carne de suíno, sem 
glúten, sem pimenta e 
respeitando as 
características 
organolépticas específicas 
do produto. 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. 

SAUDALI Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
40 15,12 604,80 

51 

Linguiça tipo calabresa 
curva. Linguiça tipo 
calabresa, preparada com 
carne não mista, toucinho e 
condimentos, com aspecto 
normal, firme, sem 
umidade, não pegajosa, 
isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, mantida 
em temperatura e 
refrigeração acondicionada 
em saco de polietileno, com 
validade mínima de 02 
(dois) meses a partir da 
data de entrega. 

SAUDALI Kg N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

450 14,00 6.300,00 

52 

Linguiça tipo calabresa 
Reta. Linguiça tipo 
calabresa, preparada com 
carne não mista, toucinho e 

SAUDALI Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
90 12,48 1.123,20 
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condimentos, com aspecto 
normal, firme, sem 
umidade, não pegajosa, 
isenta de sujidades, 
parasitas e larvas, mantida 
em temperatura e 
refrigeração acondicionada 
em saco de polietileno, com 
validade mínima de 02 
(dois) meses a partir da 
data de entrega. 

53 

Linguiça tipo Paio. 
Linguiça tipo paio, 
preparada com carne 
bovina e suína, com 
aspecto normal, de boa 
qualidade, isenta de 
sujidades, parasitas e 
larvas, mantida em 
refrigeração, acondicionada 
em embalagem apropriada, 
com validade mínima de 02 
(dois) meses a partir da 
data de entrega. 

SAUDALI Kg 90 14,86 1.337,40 

54 

Linguiça toscana.  
Produto 100% carne de 
suíno/bovina, sem glúten. 
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 02 (dois) meses a partir 
da data de entrega na 
unidade requisitante. 

SAUDALI Kg 

N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

110 15,34 1.687,40 

55 

Coxa e sobrecoxa de 
frango, congelado. 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. 
Deverá constar na 
embalagem dados de 

FRIATO Kg 240 7,36 1.766,40 
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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 mínima  de  30  
dias   a  partir  da  data   
de entrega. 

56 

Coxa e sobrecoxa de 
frango, resfriado. 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. 
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 mínima  de  30  
dias   a  partir  da  data   
de entrega. 

FRIATO Kg 

Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 

225 8,00 1.800,00 

57 

Coxinha da asa, 
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, 
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. 
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 
mínima de 30 dias a partir 
da data de entrega. 

FRIATO Kg 48 12,00 576,00 

58 
Filé de peito inteiro de 
frango, s/ pele s/ osso 
congelado. Com adição de 

SUBLIME Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 1125 9,11 10.248,75 
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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. 
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 
mínima de 60 dias a partir 
da data de entrega. 

59 

Filé do peito de frango, 
inteiro, sem pele, sem 
osso, resfriado. 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. 
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 
mínima de 60 dias a partir 
da data de entrega. 

FRIATO Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
930 12,00 11.160,00 

60 

Frango inteiro, 
tradicional, congelado, 
pacote. Apresentação: 
carcaça, sem cabeça, 
miúdos, pés, pescoço. Não 
deverá apresentar 
superfície úmida, pegajosa, 
exsudado líquido, partes 
flácidas ou consistência 
anormal. Embalagem: 
primária em plástico 
resistente, inviolável. 
Deverá constar na 
embalagem dados de 
identificação, procedência, 
informações nutricionais, 
data de validade, 
quantidade do produto, nº 

FRIATO Kg N3 Distribuidor de 
Suprimentos Ltda ME 

1449 6,61 9.577,89 
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do registro no SIF, SIE ou 
SIM, com prazo de validade 
mínima de 60 dias a partir 
da data de entrega. 

61 

Moela de frango, 
congelada, pacote. 
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 
mínima de 60 dias a partir 
da data de entrega. 

FRIATO Kg 54 6,11 329,94 

62 

Sobrecoxa de frango, 
congelado, pacote. 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. 
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 mínima de 30 
dias a partir da data de 
entrega. 

FRIATO Kg 300 7,36 2.208,00 

63 

Anéis de lula congelada, 
pacote com 2kg. 
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 

Pacote 
Armalog Congelados 

Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

60 35,90 2.154,00 

64 

Atum em posta. 
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 

ARIGATO Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
30 61,50 1.844,85 
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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. 

65 

Camarão Cinza 41/50 
unidades por quilo, 
congelado, descascado, 
eviscerado, pacote com 
2kg. 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 

Pacote 
Armalog Congelados 

Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

165 49,90 8.233,50 

66 

Camarão Rosa 41/50 
unidades por quilo, 
congelado, descascado, 
eviscerado, pacote com 
2kg. 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. 

ARIGATO Pacote 

Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 

150 51,31 7.696,50 

67 

Camarão rosa `G` 
31/40 unidades por 
quilo, descascado, 
eviscerado, congelado. 
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. 

ARIGATO Kg 75 80,84 6.063,00 

68 

Camarão rosa inteiro, 
com casca, com cabeça, 
41/50 unidades por 
quilo, congelado, pacote 
com 2kg. 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 

VILLA DO 
MAR Pacote 

Armalog Congelados 
Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

120 64,50 7.740,00 
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no SIF, SIE ou SIM. 
Validade mínima de 20 dias 
a partir da data de entrega. 

69 

Camarão rosa inteiro, 
com casca, sem cabeça, 
30/40 unidades por 
quilo, congelado, pacote 
com 6kg. 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. 

ARIGATO Pacote 

Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 

30 56,00 1.680,00 

70 

Camarão seco inteiro, 
41/50. 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. 

ARIGATO Kg 90 61,05 5.494,50 

71 

Carne de siri congelada, 
limpo.  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 

Kg 
Armalog Congelados 

Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

15 29,80 447,00 

72 

Filé de pescada amarela 
(G), 1,5kg a 2kg por filé, 
sem pele, sem espinha, 
sem gelo, congelado. 
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. 

ARIGATO Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
100 23,12 2.312,00 

73 

Filé de salmão 100/2 pç 
2kg a 2,5 kg no mínimo 
5cm de espessura, sem 
gelo.  Embalado em saco 
plástico transparente e 

VILLA DO 
MAR 

Kg 
Armalog Congelados 

Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

90 49,80 4.482,00 
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atóxico, flexível e 
resistente, que garanta 
integridade do produto até 
o momento do consumo. O 
produto deverá ser 
entregue fresco e sob 
refrigeração. 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. 

74 

Filé de salmão Premium 
2/3, 1 kg a 1,8 kg por 
filé, sem espinhas, 
congelado, embalado a 
vácuo. Embalado em saco 
plástico transparente e 
atóxico, flexível e 
resistente, que garanta 
integridade do produto até 
o momento do consumo.  O 
produto deverá ser 
entregue fresco e sob 
refrigeração. 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 Kg 120 46,80 5.616,00 

75 

Filé de tilápia legítimo, 
120/160gr por filé, 
congelado, sem pele, 
sem espinha. 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 

Kg 600 23,90 14.340,00 

76 

Kani kama. Pacote com 
250gr, bastão feito com 
carne de peixe, sabor 
imitação de carne de 
caranguejo, congelado. 
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. 

INAK Pacote 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 150 7,01 1.051,50 

77 Lagosta inteira. VILLA DO Kg Armalog Congelados 60 125,80 7.548,00 
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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. 

MAR Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

78 

Lombo de bacalhau 
500/700, carne píscea, 
lombo em posta com 
altura entre 3cm e 6cm, 
dessalgado. Congelado. 
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. 

ARIGATO Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
81 88,90 7.200,90 

79 

Lombo suíno. 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. 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 Kg 
N3 Distribuidor de 

Suprimentos Ltda ME 210 14,45 3.034,50 

80 

Lula limpa, congelada, 
cortada em anéis. 
Acondicionada em 
embalagem plástica, 
atóxica, com peso de 
aproximadamente 5kg. 
INDUSTRIALIZADOS 
CONGELADOS. Devem ser 
entregues duros como 
pedra (DCP) e sem sinais 
de descongelamento. De 
primeira QUALIDADE, 
limpa, isentas de aditivos 
ou substâncias estranhas 
ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 

VILLA DO 
MAR 

Kg 
Armalog Congelados 

Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

90 35,90 3.231,00 
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características naturais 
(físicas, químicas e 
organolépticas), o produto 
deve ter seu aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprio. 
Deverão ser entregues em 
embalagens limpas e 
íntegras sem danos ou 
aberturas indesejáveis. A 
temperatura de entrega 
deverá respeitar a 
orientação do próprio 
fabricante, que deverá 
constar na rotulagem. 
Acondicionado em caixas 
de papelão reforçado 
devidamente lacradas e 
com rótulo. O produto 
deverá conter rotulagem 
completa, legível e 
indelével, com informações 
sobre os dados de origem, 
razão social do fabricante, 
CNPJ, endereço do produto 
e/ou fracionador e/ou 
importador, número de 
registro no órgão oficial 
(quando aplicável), Serviço 
de Inspeção Federal (SIF), 
denominação do produto, 
marca, lote, fabricação, 
validade, informações de 
armazenamento, 
orientações de preparo 
(quando aplicável), 
quantidade/ peso 
(conteúdo líquido) e 
informação nutricional. E, 
quando importados, é 
obrigatória a presença de 
etiquetas com informações 
em língua portuguesa. 
Produto sujeito à 
verificação no ato da 
entrega aos procedimentos 
administrativos e critérios 
dos órgãos reguladores. 
Validade: o produto deverá 
ser entregue com 
antecedência de no mínimo 
1/3 de sua data de 
vencimento/validade. 

81 

Mexilhão limpo 
congelado, pacote com 
2kg. 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 

Pacote 108 22,90 2.473,20 

82 Peixe salgado tipo VILLA DO Kg 360 31,50 11.340,00 



 

                            

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 3313-8828   www.senacdf.com.br 

bacalhau, 
desfiado/lascas, 
refrigerado. Carne de 
peixe salgada, pele íntegra, 
e musculatura bem 
estruturada e firme, 
coloração característica 
uniforme entre amarelo 
claro, 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 
(vinte dias) a partir da data 
de entrega. 

MAR 

83 

Polvo inteiro, fresco GG. 
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. 

ARIGATO Kg 
Uedama Comércio de 
Produtos Alimentícios 

Ltda EPP 
180 60,00 10.800,00 

84 

Robalo inteiro, fresco, 
peça de 4kg a 5kg. 
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 

Kg 

Armalog Congelados 
Distribuidora de 
Alimentos Eireli 

45 46,50 2.092,50 

85 

Salmão inteiro 10/12, 
congelado, 4,56 a 
5,47KG por peça. 
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 Kg 147 37,50 5.512,50 

86 
Tentáculos de polvo. 
Embalado em saco plástico 
transparente e atóxico, 

VILLA DO 
MAR 

Kg 15 24,50 367,50 
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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 

87 

Tilápia inteira com 
vísceras. 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 
mínima de 20 dias a partir 
da data de entrega. 

VILLA DO 
MAR Kg 180 11,80 2.124,00 

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

Tamires Silva Filho 
Presidente 

 
 

Sheila Cristina da Silva Carvalho 
Membro 

 Alessandra Ferreira da Silva 
Membro 

 
 
 
 
 
 
 


