
 

                            

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 10/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete do mês de junho de dois mil e 
dezesseis, 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 da analise das amostras apresentadas 
na Concorrência SRP nº 10/2016 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de Frios, para atender as necessidades do Senac-DF. Segue resultado das amostras 
apresentados pela analise técnica: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA 
ANÁLISE DAS 
AMOSTRAS EMPRESA 

3 

Creme de leite fresco, 500 ml: Produto de 
primeira qualidade. Envasado em 
garrafas de polietileno 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. 

Quata Amostra aprovada 
Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

4 

Ervilha fresca, congelada pacote 2,5 kg. A 
embalagem deve conter data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência e composição. Validade 
mínima de 30 dias a contar da data da 
entrega. 

LAR Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

12 

Manteiga sem sal em barra 5 kg. 
Ingredientes: Creme de leite. A 
embalagem deve conter data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência e composição. Validade 
mínima de 30 dias a contar da data da 
entrega. 

Davaca Amostra aprovada 
Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

13 

Margarina 80% lipídios, Croissant: 
ingredientes: Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, açúcar, sal (0,35%), 
soro de leite reconstituído, estabilizantes: 
lecitina de soja e mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, conservadores: benzoato 
de sódio e sorbato de potássio, acidulante 
ácido lático, aromatizantes, 
antioxidantes: BHT e ácido cítrico e 
corante idêntico ao natural betacaroteno. 
Embalada em barra de 2kg.  A 
embalagem deve conter data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência e composição. Validade 
mínima de 30 dias a contar da data da 
entrega. 

Amelia Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

14 

Margarina 80% lipídios, Folhada: 
ingredientes: Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, sal (1,6%), soro de 
leite reconstituído, estabilizantes: mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina 
de soja, conservador benzoato de sódio, 
antioxidantes: BHT e ácido cítrico, 

Amelia Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 
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acidulante ácido láctico, aromatizantes e 
corante idêntico ao natural betacaroteno. 
embalada em barra de 2kg. 

15 

Massa fresca para lasanha 500 grs. Massa 
pré cozida, à base de farinha de trigo. A 
embalagem deve conter data de validade, 
identificação da marca, número do lote, 
procedência e composição. Validade 
mínima de 15 dias a contar da data da 
entrega. 

Pasteli Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

16 

Parmesão peça inteira: Produto de 
primeira qualidade, quantidade de cloreto 
de sódio tolerável ao paladar, 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. Validade mínima de 60 
dias a contar da data da entrega. Peças 
de aproximadamente 5 kg. 

Valeza Amostra aprovada 
DB Distribuidora 

Brasil de Alimentos 
Ltda 

17 

Peito de peru peça inteira: Produto 100% 
carne de peru, sem capa de gordura, cuja 
embalagem original deve ser 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. Deverá 
apresentar na embalagem original. 
validade mínima de 30 dias a partir da 
data de entrega.  

Rezende Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

19 

Presunto cozido sem capa de gordura 
oval: Produto 100% carne suína, peças 
de 3,4 kg, cuja embalagem original deve 
ser 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. Deverá apresentar na 
embalagem original. validade mínima de 
30 dias a partir da data de entrega.  

Saudali 

Alto teor de sal e ao ser 
fatiado não vimos 

consistência no produto. 
Amostra reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

21 

Queijo brie fracionado: Pacote com 125 
grs. Produto de primeira qualidade. 
Embalagem não violada, 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 

São vicente 

Este queijo não 
apresentou 

cremosidade, e nem 
Casca (denominada de 
crosta), se apresentou 
como um queijo novo, 
sem maturação, não 

muito marcante em seu 
sabor, não possui sabor 
amendoado, o que é 

Nativa Distribuição 
de Suprimento Eirel 
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carimbo de inspeção do SIF. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

uma grande 
característica deste tipo 

de queijo. Amostra 
reprovada. 

22 

Queijo coalho peça inteira. Produto de 
primeira qualidade, 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 

Milano Amostra aprovada Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

25 

Queijo feta fracionado: Pacote com 100 
grs. Produto de primeira qualidade. 
Embalagem não violada, 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. 

Serra das 
Antas 

Apesar de ser um queijo 
produzido com a 

mistura de leite de 
cabra e ovelha, 

apresenta uma cor 
branca muito 

característica deste tipo 
e com baixo teor de 
gordura, porém esta 
amostra estava muito 
salgada, não dando 

para se ter uma análise 
final do produto, pois 

não estava 
característico o sabor do 

queijo. Amostra 
reprovada. 

Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

26 

Queijo gorgonzola fracionado: Pacote 
com aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Dannita Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

28 

Queijo mascarpone Fracionado: Pote com 
250 grs. Produto de primeira qualidade. 
Embalagem não violada, 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. 

Soresina Amostra aprovada 
Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

29 Queijo minas curado peça inteira: Peças 
de aproximadamente 1,1 kg. Produto de 

Hebron A amostra apresenta 
acidez um pouco 

Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 
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primeira qualidade. 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 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

elevada para os 
padrões, sal na sua 

composição dentro das 
medidas e não muito 
gorduroso e textura 
boa. Mas quando foi 
feito o teste na massa 

do pão de queijo 
apresentou gosto 

moderado. Observamos 
que sua maturação não 
foi completa, sua casca 
estava muito fina, a 

peça ainda apresentava 
soro. Amostra 
reprovada. 

30 

Queijo minas curado ralado: Pacotes de 
aproximadamente 3,1 kg. Produto de 
primeira qualidade seco sem 
umidade(soro). Embalagem original 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 dias a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 

Hebron Amostra aprovada 
Nativa Distribuição 
de Suprimento Eireli 

31 

Queijo minas fresco peça inteira: Peças 
de aproximadamente 1,1 kg. Produto de 
primeira qualidade. 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 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Panizza Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

32 

Queijo mussarela de búfala fracionado: 
Pacote com aproximadamente 1 kg. 
Produto de primeira qualidade. 
Embalagem 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 10 (dez) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Levitare Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

34 Queijo peccorino fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 

Gran Mestre Amostra aprovada Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
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primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Serviços Eireli 

35 

Queijo prato fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Multibom Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

36 

Queijo Provolone fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Fleury Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

41 

Requeijão cremoso: Bisnaga de 1,8 kg. 
Embalagem original 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. 

Taina Amostra aprovada 
Motivo X - Comercio 
de Mercadorias e 
Serviços Eireli 

A empresa Nativa Distribuição de Suprimento Eireli não apresentou amostra do item 5 
Gordura vegetal hidrogenada. O item 25 e 29 foram cancelados tendo em vista não ter 
próximo colocado para os itens. Não foram solicitadas amostras para as próximas colocadas 
dos itens 5, 19 e 21 reprovados, pois são marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Os itens 5, 7, 
8, 26, 35 e 42 ficaram com o valor superior ao estimado em menos de 10%, sendo 
ressalvada pela Comissão que para aquisição desse item, deverá ser efetuado comprovação 
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do preço licitado com o de mercado para comprovar sua vantajosidade. Os itens 6, 21, 22, 
27, 28, 30, 32, 36, 38 e 40 ficaram com o valor acima do estimado em mais de 10%, sendo 
cancelado pela Comissão. Segue resultado final: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA 
EMPRESA 

VENCEDORA U.M. QTD. 
VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Batata pré-frita tradicional: Batatas 
cortadas em palito, com espessura de 9 
mm, pré-fritas e congeladas. Caixas com 
15 kg, sendo 6x2,5kg. A embalagem 
deve conter data de validade, 
identificação da marca número, do lote, 
procedência e composição. Padrão de 
qualidade. 

Mccaim 
DB Distribuidora 

Brasil de 
Alimentos Ltda 

Caixa 120 112,00 13.440,00 

2 

Cream cheese tradicional bisnaga, 1 kg. 
Original sem adição de amido: Bisnaga 
de 1 Kg. Embalagem original 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. Ingredientes: 
Leite, creme de leite, cloreto de sódio, 
fermento lácteo, mistura de 
estabilizantes. 

Danubio 
DB Distribuidora 

Brasil de 
Alimentos Ltda 

Bisnaga 600 18,90 11.340,00 

3 

Creme de leite fresco, 500 ml: Produto 
de primeira qualidade. Envasado em 
garrafas de polietileno 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. 

Quata 
Nativa 

Distribuição de 
Suprimento Eireli 

Garrafas 200 9,90 1.980,00 

4 

Ervilha fresca, congelada pacote 2,5 kg. 
A embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
Validade mínima de 30 dias a contar da 
data da entrega. 

Lar 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Pacote 400 23,60 9.440,00 

5 

Gordura vegetal hidrogenada. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
12x500 grs. 

Primor 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Caixa 10 69,41 694,10 

6 

Iogurte Natural Laranja, cenoura e mel. 
Envasado em copo plástico de 170 
gramas, caixa com 24 unidades. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
Validade mínima de 20 dias a contar da 
data da entrega. 24 X 170 grs. 

Cancelado 
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7 

Iogurte natural desnatado. Envasado em 
copo plástico de 170 gramas. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
Validade mínima de 20 dias a contar da 
data da entrega. 24 X 170 grs. 

Itambe 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Caixa 40 33,11 1.324,40 

8 

Iogurte natural integral. Envasado em 
copo plástico. A embalagem deve conter 
data de validade, identificação da marca, 
número do lote, procedência e 
composição. Validade mínima de 20 dias 
a contar da data da entrega. 24 X 170 
grs. 

Itambe 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Caixa 50 33,11 1.655,50 

9 

Lombo canadense fracionado: Pacote 
com aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Seara 
DB Distribuidora 

Brasil de 
Alimentos Ltda 

Kg 20 20,82 416,40 

10 

Manteiga com sal em barra 200 gramas. 
Ingredientes: Creme de leite e cloreto de 
sódio. Validade mínima 30 a contar da 
data da entrega. 

Itambe 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Barra 100 4,88 488,00 

11 
Manteiga sem sal em barra 200 gramas. 
Ingredientes: Creme de leite. Validade 
mínima 30 a contar da data da entrega. 

Itambe 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Barra 300 4,88 1.464,00 

12 

Manteiga sem sal em barra 5 kg. 
Ingredientes: Creme de leite. A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
Validade mínima de 30 dias a contar da 
data da entrega. 

Davaca 
Nativa 

Distribuição de 
Suprimento Eireli 

Barra 260 119,60 31.096,00 

13 

Margarina 80% lipídios, Croissant: 
ingredientes: Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, açúcar, sal (0,35%), 
soro de leite reconstituído, estabilizantes: 
lecitina de soja e mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos, conservadores: benzoato 
de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante ácido lático, aromatizantes, 
antioxidantes: BHT e ácido cítrico e 
corante idêntico ao natural betacaroteno. 
Embalada em barra de 2kg.  A 
embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
Validade mínima de 30 dias a contar da 
data da entrega. 

Amelia 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Barra 20 17,46 349,20 
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14 

Margarina 80% lipídios, Folhada: 
ingredientes: Óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, água, sal (1,6%), soro de 
leite reconstituído, estabilizantes: mono e 
diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina 
de soja, conservador benzoato de sódio, 
antioxidantes: BHT e ácido cítrico, 
acidulante ácido láctico, aromatizantes e 
corante idêntico ao natural betacaroteno. 
embalada em barra de 2kg. 

Amela 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Barra 80 17,46 1.396,80 

15 

Massa fresca para lasanha 500 grs. 
Massa pré cozida, à base de farinha de 
trigo. A embalagem deve conter data de 
validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 
Validade mínima de 15 dias a contar da 
data da entrega. 

Pasteli 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Pacote 3700 4,60 17.020,00 

16 

Parmesão peça inteira: Produto de 
primeira qualidade, quantidade de cloreto 
de sódio tolerável ao paladar, 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. Validade mínima de 60 
dias a contar da data da entrega. Peças 
de aproximadamente 5 kg. 

Valeza 
DB Distribuidora 

Brasil de 
Alimentos Ltda 

Kg 500 23,50 11.750,00 

17 

Peito de peru peça inteira: Produto 100% 
carne de peru, sem capa de gordura, cuja 
embalagem original deve ser 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. Deverá 
apresentar na embalagem original. 
validade mínima de 30 dias a partir da 
data de entrega.  

Rezende 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 500 28,29 14.145,00 

18 

Presunto cozido de peru oval: Produto 
100% carne de peru, peças de 3,1 kg, 
cuja embalagem original deve ser 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. Deverá 
apresentar na embalagem original. 
validade mínima de 30 dias a partir da 
data de entrega.  

Seara 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 200 16,26 3.252,00 
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Presunto cozido sem capa de gordura 
oval: Produto 100% carne suína, peças 
de 3,4 kg, cuja embalagem original deve 
ser 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. Deverá apresentar na 
embalagem original. validade mínima de 
30 dias a partir da data de entrega.  

Rezende 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 4000 12,35 49.400,00 

20 

Presunto de Parma fracionado: Pacote 
com aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Sadia 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 20 94,31 1.886,20 

21 

Queijo brie fracionado: Pacote com 125 
grs. Produto de primeira qualidade. 
Embalagem não violada, 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. 

Cancelado 

22 

Queijo coalho peça inteira. Produto de 
primeira qualidade, 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 
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Queijo cremoso tradicional: (cream 
cheese) 150 grs. Produto puro sem 
adição de amido. Embalagem original 
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. 

Danubio 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Pote 50 4,16 208,00 

24 

Queijo Emental fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Cruzilia 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 20 43,56 871,20 

25 

Queijo feta fracionado: Pacote com 100 
grs. Produto de primeira qualidade. 
Embalagem não violada, 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. 

Cancelado 

26 

Queijo gorgonzola fracionado: Pacote 
com aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Dannita 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 50 41,14 2.057,00 
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Queijo gruyere fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Cancelado 

28 

Queijo mascarpone Fracionado: Pote com 
250 grs. Produto de primeira qualidade. 
Embalagem não violada, 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. 

29 

Queijo minas curado peça inteira: Peças 
de aproximadamente 1,1 kg. Produto de 
primeira qualidade. 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 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

30 

Queijo minas curado ralado: Pacotes de 
aproximadamente 3,1 kg. Produto de 
primeira qualidade seco sem 
umidade(soro). Embalagem original 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 dias a 
partir da data de entrega na unidade 
requisitante. 
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Queijo minas fresco peça inteira: Peças 
de aproximadamente 1,1 kg. Produto de 
primeira qualidade. 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 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Panizza 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 1500 19,12 28.680,00 

32 

Queijo mussarela de búfala fracionado: 
Pacote com aproximadamente 1 kg. 
Produto de primeira qualidade. 
Embalagem 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 10 (dez) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Cancelado 

33 

Queijo mussarela peça inteira: Peças de 
aproximadamente 4 kg. Produto para 
fatiar de primeira qualidade. 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. 

Molfino 
DB Distribuidora 

Brasil de 
Alimentos Ltda 

Kg 5.000 18,70 93.500,00 

34 

Queijo peccorino fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Gran 
Mestre 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 20 118,58 2.371,60 
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Queijo prato fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Multibom 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 20 23,96 479,20 

36 

Queijo Provolone fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Cancelado 

37 

Queijo rockfort fracionado: Pacote com 
aproximadamente 1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Embalagem 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 10 
(dez) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Sancor 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 20 60,38 1.207,60 

38 

Requeijão Cheddar Bisnaga de 400 grs. 
Cuja embalagem original deve ser 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. Deverá 
apresentar na embalagem original. 
validade mínima de 30 dias a partir da 
data de entrega.  

Cancelado 
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Requeijão cremoso Original sem adição 
de amido: Bisnaga de 1,535 Kg. 
Embalagem original 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. 

Catupiry 
DB Distribuidora 

Brasil de 
Alimentos Ltda 

Bisnaga 60 41,20 2.472,00 

40 

Requeijão cremoso tradicional 250 grs. 
Produto puro sem adição de amido. 
Embalagem original 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 

41 

Requeijão cremoso: Bisnaga de 1,8 kg. 
Embalagem original 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. 

Taina 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Bisnaga 300 8,23 2.469,00 
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Ricota fresca fracionado: Pacotes com 
aproximadamente 500 grs. Queijo ricota 
de consistência semi dura, quebradiça e 
textura compacta quando prensada. 
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 20 (vinte) 
dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante. 

Hebran 

Motivo X - 
Comercio de 
Mercadorias e 
Serviços Eireli 

Kg 800 8,23 6.584,00 

 



 

                            

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 

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

Fabricio da Silva Gama 
Presidente 

 
 
 

Weslane de Oliveira Santos 
Membro 

 Tamires Silva Filho 
Membro 

 


