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CONCORRÊNCIA SRP Nº 14/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 
foi aberta no SENAC-DF, Administração Regional do Distrito Federal, sediada no SIA Trecho 3 
Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-030, reunião para divulgação da analise das 
amostras apresentadas na Concorrência SRP nº 14/2016 que tem como objeto o registro de 
preço para a eventual aquisição de condimentos, castanhas, sementes, frutas secas e 
farináceos, para atender as necessidades do Senac-DF, para atender as necessidades do 
Senac-DF. Foram solicitadas amostras dos itens 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, no 
qual as empresas AL Comércio de Alimentos e Serviços Ltda não apresentou amostra do item 
01. Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli não apresentou amostra dos itens 4, 8, 9, 32, 33 e 
50. Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda não apresentou amostra dos itens 21 e 48. 
Segue laudo de resultado das amostras: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

3 

Alho desidratado em flocos, 500 
grs Composição: Alho desidratado 
laminado em flocos. Embalagem: 
Pacote com 500 grs. 

POLICI 
Consistência: não satisfatória, pois o 
produto se apresenta muito quebradiço, 
quase pó. AMOSTRA REPROVADA 

5 

Ameixa seca sem caroço, 1 
kg Ingredientes: Ameixa 
desidratada sem 
caroço. Embalagem: Pacote de 1 
kg 

REBELA 

Produto reembalado, ou seja, ele foi 
manipulado, e como esse produto não vai 
para cocção aumenta o risco de 
contaminação. AMOSTRA REPROVADA 

7 

Amido de milho em pó, 500 grs 
Composição: 100% Amido de 
100%. Embalagem: Fardo, com 
vinte pacotes de quinhentos 
gramas. 20 x 500 grs 

DUCAMPO AMOSTRA APROVADA 

11 

Bicarbonato de sódio, 
500g Ingredientes: BICARBONATO 
de sódio  Embalagem: Pacote com 
500 grs. 

SAMPER AMOSTRA APROVADA 

12 

Caldo de carne em pó 1,1 kg 
(Rendimento 48 litros) 
Ingredientes: Sal, açúcar, 
maltodextrina, gordura vegetal, 
extrato de levedura, pimenta-do-
reino preta, louro, aipo marrom, 
salsa, cúrcuma, carne desidratada 
de bovino, realçadores de sabor 
glutamato monossódico e inosinato 
dissódico, corantes caramelo IV, 
cúrcuma e urucum, antiumectante 
dióxido de silício e aromatizantes. 
Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes.  6 X 1,1 kg.  

KISABOR 
Sabor e textura muito salgada e sem 
sabor. AMOSTRA REPROVADA 
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13 

Caldo de galinha em pó 1,1 kg 
(Rendimento 48 litros) 
Ingredientes: Sal, maltodextrina, 
açúcar, gordura vegetal, extrato de 
levedura, carne de galinha, 
pimenta-do-reino preta, cúrcuma, 
salsa, gordura animal, aipo 
marrom, louro, realçadores de 
sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico e 
aromatizantes. Embalagem: Fardo, 
com seis pacotes.  6 X 1,1 kg.  

KISABOR Sabor e textura muito salgada e sem 
sabor. AMOSTRA REPROVADA 

14 

Caldo de legumes em pó 1,1 kg 
(Rendimento 48 litros) 
Ingredientes: Sal, maltodextrina, 
açúcar, alho poro, gordura vegetal, 
extrato de levedura, cúrcuma, 
espinafre, cebola, aipo, salsa, alho, 
realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizantes e corante caramelo 
IV. Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes.  6 X 1,1 kg.  

QUALIMAX 
Sabor e textura muito salgada e sem 
sabor. AMOSTRA REPROVADA 

15 

Canela em cascas 500 
grs Ingredientes: Cascas de 
Cinnamomum verum, desidratada. 
Embalagem: Fardo, com dez 
pacotes de quinhentos gramas. 10 
x 500 grs 

POLICO AMOSTRA APROVADA 

16 

Canela em pó 500 grs 
Ingredientes: 100% Cinnamomum 
verum, em pó. Embalagem: Fardo, 
com dez pacotes de quinhentos 
gramas. 10 x 500 grs 

POLICO AMOSTRA APROVADA 

18 

Castanha de caju inteira 1 kg 
Ingredientes: Castanha de caju 
inteira e torrada. Deve conter, data 
de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 1 kg  

EUROCAJU AMOSTRA APROVADA 

19 

Castanha de caju triturada (xerém) 
1kg Ingredientes: Castanha de caju 
torrada e triturada. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e 
atóxico. Embalagem: Fardo, com 
vinte pacotes de um quilo. 20 x 1 
kg  

DUCAMPO AMOSTRA APROVADA 

22 

Coco ralado em flocos, úmido e 
adoçado, 1 kg Ingredientes: Flocos 
de coco, hidratados, açúcar, 
conservador INS 223.  Deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Saco plástico transparente e 

COCO DO VALE AMOSTRA APROVADA 
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atóxico. Embalagem: Fardo, com 
dez pacotes de um quilo. 10 x 1 kg  

23 

Colorífico 1 kg 
(colorau)  Ingredientes: Fubá 
enriquecido com ferro e ácido fólico 
e suspensão oleosa de urucum. 
Deve conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Saco plástico transparente e 
atóxico. Embalagem: Fardo, dez 
pacotes com um quilo. 10 x 1 kg.  

GIZELE AMOSTRA APROVADA 

24 

Cominho em pó puro, 500 grs 
Composição: Cominho desidratado 
e moído. Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs. 

DO CAMPO AMOSTRA APROVADA 

26 

Cravo da índia em pó 500 grs  
Ingredientes: 100% cravo da índia 
moído. Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs.  

POLICO AMOSTRA APROVADA 

27 

Cravo da índia inteiro 500 
grs Composição: 100% cravo da 
índia inteiro. Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs. 

DO CAMPO 
O produto veio com algumas sujidades 
não pertencentes ao produto dentro da 
embalagem. AMOSTRA REPROVADA 

28 

Creme de cebola 1,1 
kg Ingredientes: Farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
fécula de mandioca, maltodextrina, 
cebola, sal, amido, gordura 
vegetal, pimenta-do-reino branca, 
realçador de sabor glutamato 
monossódico, aromatizantes e 
corante caramelo III. Embalagem: 
Fardo, com seis pacotes.  6 X 1,1 
kg.  

QUALIMAX 

Sabor: Não satisfatório, pois o produto 
não tem gosto característico de cebola e 
sim de tempero industrializado tipo "caldo 
knor”. AMOSTRA REPROVADA 

30 

Curry em pó 500 grs Ingredientes:  
100% curry moído. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs. 

DO CAMPO AMOSTRA APROVADA 
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34 

Farinha de rosca, 500 grs 
Ingredientes: Farinha de trigo, 
açúcar, sal e fermento. Deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Saco plástico transparente e 
atóxico. Embalagem: Fardo, com 
vinte pacotes de quinhentos 
gramas. 20 x 500 grs 

POLICO AMOSTRA APROVADA 

35 

Farinha de tapioca granulada 
1 Ingredientes: Fécula de mandioca 
granulada.  Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote, com um quilo. 
1 kg 

DONA NÉIA 

Consistência: Não satisfatória, pois o 
produto solicitado foi tapioca granulada e 
o produro entregue foi fécula de 
mandioca (tapioca pronta); Rendimento: 
Satisfatório. AMOSTRA REPROVADA 

37 

Flocos de milho pré cozido 500 
grs Ingredientes: Flocos de milho 
pré-cozido, enriquecido com ácido 
fólico e ferro. A embalagem deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs. 

SINHA AMOSTRA APROVADA 

38 

Fubá de milho 1 kg Ingredientes: 
Fubá enriquecido com ferro e ácido 
fólico. A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Embalagem: Fardo 
com vinte pacotes com um quilo. 
20 x 1 kg. 

SINHA AMOSTRA APROVADA 

39 

Gelatina em pó incolor, sem sabor 
1 kg Ingredientes: Açúcar, 
gelatina, sal, maltodextrina, 
vitaminas A, C, e E, regulador de 
acidez citrato de sódio, ácido 
fumárico e citrato de sódio, 
edulcorantes artificiais aspartame 
ciclamato de sódio de potássio e 
sacarina sódica, aromatizante. A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo 
com dez pacotes de um quilo. 10 x 
1 kg. 

APTI AMOSTRA APROVADA 

45 

Linhaça marrom 1 kg Composição: 
Sementes de linhaça marrom.  A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo 
com vinte pacotes com um quilo. 
20 x 1 Kg 

DO CAMPO AMOSTRA APROVADA 

46 Louro desidratado em folha 250 POLICO AMOSTRA APROVADA 
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grs Composição: Folha de louro, 
origem vegetal, desidratado.   A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo, 
com dez pacotes de duzentos e 
cinquenta gramas. 10 x 250 grs 

47 

Orégano desidratado 500 grs 
Ingredientes: Folhas de orégano, 
origem vegetal desidratado.  A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo, 
com dez pacotes de quinhentos 
gramas. 10 x 500 grs 

POLICO AMOSTRA APROVADA 

49 

Pimenta do reino em grãos, branca 
500 grs Composição: Pimenta do 
reino branca, em grão 
desidratado.  A embalagem deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs 

GIZELE AMOSTRA APROVADA 

51 

Pimenta do reino em pó, preta 500 
grs Composição: Pimenta do reino 
preta, moída.  A embalagem deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Embalagem: Pacote com 
quinhentos gramas. 500 grs 

POLICO AMOSTRA APROVADA 

Foram solicitadas amostras dos itens 4, 8, 9, 21, 33, 48 e 50 que não foram entregues pelas empresas 
e solicitadas amostras dos itens 3, 5, 28 e 35 que foram reprovados, para a próxima colocada dos itens. 
Não foram solicitadas amostras dos itens 1, 32, 12, 13, 14 e 27 por serem marcas conhecidas pelo 
Senac-DF. Segue resultado da segunda analise das amostras 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

28 

Creme de cebola 1,1 
kg Ingredientes: Farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
fécula de mandioca, maltodextrina, 
cebola, sal, amido, gordura vegetal, 
pimenta-do-reino branca, realçador 
de sabor glutamato monossódico, 
aromatizantes e corante caramelo 
III.  Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes. 6 X 1,1 kg.  

Apti 

Produto possui cor, aroma, consistência e 
demais características de acordo com a 
especificação, porém não agrega o sabor 
desejado à preparação como o produto 
utilizado atualmente na unidade. 
AMOSTRA REPROVADA.  

3 

Alho desidratado em flocos, 500 grs 
Composição: Alho desidratado 
laminado em flocos.  Embalagem: 
Pacote com 500 grs. 

Ducampo AMOSTRA APROVADA 

35 

Farinha de tapioca granulada 1 
kg Ingredientes: Fécula de 
mandioca granulada. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 

Ducampo AMOSTRA APROVADA 
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transparente e 
atóxico. Embalagem: Pacote, com 
um quilo. 1 kg 

8 

Aveia em flocos, finos, 500 grs 
Ingredientes: Aveia desidratada 
laminada em flocos finos. 
Embalagem: Pacote com 500 grs. 

Apti AMOSTRA APROVADA 

Foi solicitada amostra do item 04 ao terceiro colocado do item. Não foram solicitadas 
amostras dos itens 21, 28, 48 e 50, pois já são marcas conhecidas pelo Senac-DF. Não foram 
solicitadas amostras dos itens 05, 09 e 33 ao terceiro colocado, pois estavam com valores 
acima do estimado, sendo canceladas pela Comissão. Não foi solicitada amostra ao terceiro 
colocado do item 28, tendo em vista ser a mesma marca do segundo que foi reprovado pela 
analise técnica, não foi solicitada amostra ao quarto colocado por ser marca já utilizada pelo 
Senac-DF. A empresa Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda não 
apresentou amostra do item 04, sendo cancelado pela Comissão, tendo em vista o quarto 
colocado estar com o valor acima do estimado. Os itens 17, 25, 35, 36 e 54 também foram 
cancelados pela Comissão por seus valores estarem acima do valor estimado. Segue 
resultado final: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA 
VENCEDORA 

U.M. QTD. 
VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Açafrão em pó 1 kg Composição: 
cúrcuma desidratada e moída. 
Embalagem: Fardo com dez pacotes 
de um quilo. 10 X 1 kg.  

Gisele 
Arcanjos Comercial de 

Alimentos Eireli 
Fardo 20 45,50 910,00 

2 

Açafrão puro em estigma (pistilos) 
400 miligramas Composição: 
Açafrão puro em estigma 
desidratado. Origem: Espanha. 
Embalagem: Caixa com 400 
miligramas  

Polico Alimente Alimentos 
Eireli 

Caixa 15 16,36 245,40 

3 

Alho desidratado em flocos, 500 grs 
Composição: Alho desidratado 
laminado em flocos. Embalagem: 
Pacote com 500 grs. 

Apti 
Arcanjos Comercial de 

Alimentos Eireli Pacote 20 20,71 414,20 

4 

Amaciante de carne 1,1 kg (A base 
de papaína) Ingredientes: Sal, 
amido, gordura vegetal 
hidrogenada, maltodextrina, alho, 
cebola, pimenta vermelha, salsa, 
papaína, realçador de sabor 
glutamato monossódico, 
aromatizantes, acidulante ácido 
cítrico e corante natural cúrcuma. 
Embalagem: Pacote de 1,1 kg 

Cancelado 

5 

Ameixa seca sem caroço, 1 kg 
Ingredientes: Ameixa desidratada 
sem caroço. Embalagem: Pacote de 
1 kg 

6 

Amêndoa crua, inteira, sem casca, 
01 kg Ingredientes: Amêndoa 
inteira sem casca. Embalagem: 
Pacote de 1 kg 

Du Campo Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli 

Pacote 30 73,95 2.218,50 

7 

Amido de milho em pó, 500 grs                                                                            
Composição: 100% Amido de 
100%. Embalagem: Fardo, com 
vinte pacotes de quinhentos 
gramas. 20 x 500 grs 

Du Campo Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli 

Fardo 70 28,72 2.010,40 

8 

Aveia em flocos, finos, 500 grs                                                                                                       
Ingredientes: Aveia desidratada 
laminada em flocos finos. 
Embalagem: Pacote com 500 grs.                                                         

Apti 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Pacote 30 3,78 113,40 
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9 

Aveia em flocos, grosso, 500 grs                    
Ingredientes: Aveia desidratada 
laminada em flocos grosso. 
Embalagem: Pacote com 500 grs.                                                                                    

Cancelado 

10 

Avelã sem casca, 100 grs 
Ingredientes: Avelã in natura sem 
casca. Embalagem: Pacote com 100 
grs. 

Rebela 
Alimente Alimentos 

Eireli Pacote 20 6,80 136,00 

11 

Bicarbonato de sódio, 500g 
Ingredientes: BICARBONATO de 
sódio Embalagem: Pacote com 500 
grs. 

Samper 
Nativa Distribuição de 

Suprimentos Ltda Pacote 20 4,14 82,80 

12 

Caldo de carne em pó 1,1 kg 
(Rendimento 48 litros) 
Ingredientes: Sal, açúcar, 
maltodextrina, gordura vegetal, 
extrato de levedura, pimenta-do-
reino preta, louro, aipo marrom, 
salsa, cúrcuma, carne desidratada 
de bovino, realçadores de sabor 
glutamato monossódico e inosinato 
dissódico, corantes caramelo IV, 
cúrcuma e urucum, antiumectante 
dióxido de silício e aromatizantes. 
Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes.  6 X 1,1 kg 

Qualimax Nativa Distribuição de 
Suprimentos Ltda 

Fardo 50 56,00 2.800,00 

13 

Caldo de galinha em pó 1,1 kg 
(Rendimento 48 litros) 
Ingredientes: Sal, maltodextrina, 
açúcar, gordura vegetal, extrato de 
levedura, carne de galinha, 
pimenta-do-reino preta, cúrcuma, 
salsa, gordura animal, aipo 
marrom, louro, realçadores de 
sabor glutamato monossódico e 
inosinato dissódico e aromatizantes.                                    
Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes.  6 X 1,1 kg.  

Qualimax 
Nativa Distribuição de 

Suprimentos Ltda Fardo 50 56,00 2.800,00 

14 

Caldo de legumes em pó 1,1 kg 
(Rendimento 48 litros) 
Ingredientes: Sal, maltodextrina, 
açúcar, alho poro, gordura vegetal, 
extrato de levedura, cúrcuma, 
espinafre, cebola, aipo, salsa, alho, 
realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizantes e corante caramelo 
IV. Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes.  6 X 1,1 kg.  

Qualimax 
Alimente Alimentos 

Eireli Fardo 50 65,1 3.255,00 

15 

Canela em cascas 500 grs 
Ingredientes: Cascas de 
Cinnamomum verum, desidratada.                                                                                               
Embalagem: Fardo, com dez 
pacotes de quinhentos gramas. 10 x 
500 grs 

Polico 
Alimente Alimentos 

Eireli Fardo 50 66,75 3.337,50 

16 

Canela em pó 500 grs Ingredientes: 
100% Cinnamomum verum, em pó. 
Embalagem: Fardo, com dez 
pacotes de quinhentos gramas. 10 x 
500 grs 

Polico Alimente Alimentos 
Eireli 

Fardo 50 69,07 3.453,50 

17 

Cardamomo em pó, 500 grs 
Ingredientes: Pó 100% de origem 
vegetal Elettaria cardamomum. 
Embalagem: Frasco com quinhentos 
gramas. 500 grs 

Cancelado 
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18 

Castanha de caju inteira 1 kg 
Ingredientes: Castanha de caju 
inteira e torrada. Deve conter, data 
de validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 1 kg  

Eurocaju 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Pacote 80 58,00 4.640,00 

19 

Castanha de caju triturada (xerém) 
1kg Ingredientes: Castanha de caju 
torrada e triturada. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Fardo, com vinte 
pacotes de um quilo. 20 x 1 kg  

Du Campo Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli 

Fardo 81 805,48 65.243,88 

20 

Castanha do Brasil, inteira e sem 
casca, 1kg (Pará) Ingredientes: 
Castanha do Pará. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 1 kg  

Rebela Alimente Alimentos 
Eireli 

Pacote 500 60,81 30.405,00 

21 

Coco ralado em flocos, desidratado, 
1 kg Ingredientes: Flocos de coco, 
desidratados, conservador INS 223. 
Deve conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Saco plástico transparente e 
atóxico. Embalagem: Fardo, com 
dez pacotes de um quilo. 10 x 1 kg  

Coco Do 
Vale 

Recanto Brasília 
Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda 
Fardo 10 248,90 2.489,00 

22 

Coco ralado em flocos, úmido e 
adoçado, 1 kg Ingredientes: Flocos 
de coco, hidratados, açúcar, 
conservador INS 223.  Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Fardo, com dez 
pacotes de um quilo. 10 x 1 kg  

Coco Do 
Vale 

Recanto Brasília 
Comércio de Produtos 

Alimentícios Ltda 
Fardo 100 239,90 23.990,00 

23 

Colorífico 1 kg (colorau) 
Ingredientes: Fubá enriquecido com 
ferro e ácido fólico e suspensão 
oleosa de urucum. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Fardo, dez pacotes 
com um quilo. 10 x 1 kg  

Gizele 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Fardo 10 38,80 388,00 

24 

Cominho em pó puro, 500 grs 
Composição: Cominho desidratado 
e moído. Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com quinhentos 
gramas. 500 grs  

Do Campo Nativa Distribuição de 
Suprimentos Ltda 

Pacote 20 10,60 212,00 
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25 

Condimento japonês (Furikake) 
triângulo, 42 grs Ingredientes: 
Açúcar, adoçante, alga marinha 
nori, amido, condimento, corante, 
gergelim branco, molho de soja, 
peixe seco ralado, proteína 
hidrolisada, sal e tempero para 
arroz. Embalagem: Pacote com 42 
grs  

Cancelado 

26 

Cravo da índia em pó 500 grs 
Ingredientes: 100% cravo da índia 
moído. Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com quinhentos 
gramas. 500 grs 

Polico Alimente Alimentos 
Eireli 

Pacote 40 14,50 580,00 

27 

Cravo da índia inteiro 500 grs 
Composição: 100% cravo da índia 
inteiro. Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com quinhentos 
gramas. 500 grs  

Gisele 
Arcanjos Comercial de 

Alimentos Eireli Pacote 80 39,00 3.120,00 

28 

Creme de cebola 1,1 kg 
Ingredientes: Farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
fécula de mandioca, maltodextrina, 
cebola, sal, amido, gordura vegetal, 
pimenta-do-reino branca, realçador 
de sabor glutamato monossódico, 
aromatizantes e corante caramelo 
III. Embalagem: Fardo, com seis 
pacotes.  6 X 1,1 kg.  

Knor 
AL Comércio de 

Alimentos e Serviços 
Ltda 

Fardo 30 132,00 3.960,00 

29 

Creme de milho em pó 500 grs 
Ingredientes:  farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico, 
açúcar, amido, milho, sal, leite em 
pó, maltodextrina, óleo vegetal, 
alho poró, cúrcuma, noz moscada, 
realçadores de sabor glutamato 
monossódico e inosinato dissódico, 
aromatizante e antiumectante 
dióxido de silício. Embalagem: 
Pacote com quinhentos gramas. 500 
grs. 

Sinha Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli 

Pacote 20 1,34 26,80 

30 

Curry em pó 500 grs Ingredientes:  
100% curry moído. Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com quinhentos 
gramas. 500 grs 

Do Campo Nativa Distribuição de 
Suprimentos Ltda 

Pacote 20 8,00 160,00 

31 

Damasco seco 200 grs 
Ingredientes: Damasco desidratado, 
conservador dióxido de enxofre. 
Deve conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Saco plástico transparente e 
atóxico. Embalagem: Fardo com 
cinco pacotes de duzentos gramas. 
5 x 200 grs 

Do Campo 
Nativa Distribuição de 

Suprimentos Ltda Fardo 50 50,7 2.535,00 



 

                            

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 

32 

Erva doce, 500 grs. Ingredientes: 
Sementes de erva doce, 
desidratadas.  Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com quinhentos 
gramas. 500 grs  

Gisele 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Pacote 30 14,78 443,40 

33 

Farelo de trigo, fino integral, 400 
grs Ingredientes: Película externa 
do trigo em grão.  Deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote com 
quatrocentros gramas. 400 grs 

Cancelado 

34 

Farinha de rosca, 500 grs 
Ingredientes: Farinha de trigo, 
açúcar, sal e fermento. Deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Saco plástico transparente e 
atóxico. Embalagem: Fardo, com 
vinte pacotes de quinhentos 
gramas. 20 x 500 grs 

Polico Alimente Alimentos 
Eireli 

Fardo 50 39,02 1.951,00 

35 

Farinha de tapioca granulada 1 kg 
Ingredientes: Fécula de mandioca 
granulada.  Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Saco plástico 
transparente e atóxico. 
Embalagem: Pacote, com um quilo. 
1 kg Cancelado 

36 

Fava de baunilha display tubo 4 grs 
Ingredientes: Fava de baunilha "in 
natura".  Deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Display 
tubo com 4 grs  

37 

Flocos de milho pré cozido 500 grs 
Ingredientes: Flocos de milho pré-
cozido, enriquecido com ácido fólico 
e ferro. A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Embalagem: Pacote 
com quinhentos gramas. 500 grs  

Sinha Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli 

Pacote 60 1,50 90,00 

38 

Fubá de milho 1 kg Ingredientes: 
Fubá enriquecido com ferro e ácido 
fólico. A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Embalagem: Fardo 
com vinte pacotes com um quilo. 20 
x 1 kg 

Sinha Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli 

Fardo 30 42,03 1.260,90 
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39 

Gelatina em pó incolor, sem sabor 1 
kg Ingredientes: Açúcar, gelatina, 
sal, maltodextrina, vitaminas A, C, 
e E, regulador de acidez citrato de 
sódio, ácido fumárico e citrato de 
sódio, edulcorantes artificiais 
aspartame ciclamato de sódio de 
potássio e sacarina sódica, 
aromatizante. A embalagem deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Embalagem: Fardo com dez pacotes 
de um quilo. 10 x 1 kg  

Apti 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Fardo 20 414,00 8.280,00 

40 

Gelatina em pó, sabor abacaxi 1 kg 
Ingredientes: Açúcar, gelatina, sal, 
maltodextrina, vitaminas A, C, e E, 
regulador de acidez citrato de sódio, 
ácido fumárico e citrato de sódio, 
edulcorantes artificiais aspartame 
ciclamato de sódio de potássio e 
sacarina sódica, aromatizante e 
corante. A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Embalagem: Fardo 
com dez pacotes de um quilo. 10 x 
1 kg 

Apti 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Fardo 50 94,30 4.715,00 

41 

Gelatina em pó, sabor limão 1 kg 
Ingredientes: Açúcar, gelatina, sal, 
maltodextrina, vitaminas A, C, e E, 
regulador de acidez citrato de sódio, 
ácido fumárico e citrato de sódio, 
edulcorantes artificiais aspartame 
ciclamato de sódio de potássio e 
sacarina sódica, aromatizante e 
corante. A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Embalagem: Fardo 
com dez pacotes de um quilo. 10 x 
1 kg 

Apti 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Fardo 50 94,30 4.715,00 

42 

Gelatina em pó, sabor morango 1 
kg Ingredientes: Açúcar, gelatina, 
sal, maltodextrina, vitaminas A, C, 
e E, regulador de acidez citrato de 
sódio, ácido fumárico e citrato de 
sódio, edulcorantes artificiais 
aspartame ciclamato de sódio de 
potássio e sacarina sódica, 
aromatizante e corante. A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo 
com dez pacotes de um quilo. 10 x 
1 kg 

Apti 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Fardo 50 94,30 4.715,00 

43 

Gelatina em pó, sabor uva 1 kg     
Ingredientes: Açúcar, gelatina, sal, 
maltodextrina, vitaminas A, C, e E, 
regulador de acidez citrato de sódio, 
ácido fumárico e citrato de sódio, 
edulcorantes artificiais aspartame 
ciclamato de sódio de potássio e 
sacarina sódica, aromatizante e 
corante. A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 

Apti 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Fardo 50 94,30 4.715,00 
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e procedência. Embalagem: Fardo 
com dez pacotes de um quilo. 10 x 
1 kg 

44 

Glutamato monossódico 1 kg 
Ingredientes: Sal Glutamato 
Monossódico. Embalagem: Pacote 
com um quilo. 1 kg 

Polico 
Alimente Alimentos 

Eireli Pacote 20 17,00 340,00 

45 

Linhaça marrom 1 kg Composição: 
Sementes de linhaça marrom.  A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo 
com vinte pacotes com um quilo. 20 
x 1 Kg 

Do Campo 
Nativa Distribuição de 

Suprimentos Ltda 
Fardo 30 160,00 4.800,00 

46 

Louro desidratado em folha 250 grs 
Composição: Folha de louro, origem 
vegetal, desidratado.   A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo, 
com dez pacotes de duzentos e 
cinquenta gramas. 10 x 250 grs 

Polico 
Alimente Alimentos 

Eireli Fardo 20 35,00 700,00 

47 

Orégano desidratado 500 grs 
Ingredientes: Folhas de orégano, 
origem vegetal desidratado.  A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Fardo, 
com dez pacotes de quinhentos 
gramas. 10 x 500 grs 

Polico Alimente Alimentos 
Eireli 

Fardo 50 99,45 4.972,50 

48 

Pimenta calabresa 250 grs 
Composição: Desidratação e 
flocagem da vermelha. A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Pacote, 
com duzentos e cinquenta gramas. 
250 grs 

Gisele 
Arcanjos Comercial de 

Alimentos Eireli Pacote 50 11,37 568,50 

49 

Pimenta do reino em grãos, branca 
500 grs Composição: Pimenta do 
reino branca, em grão desidratado.  
A embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Pacote 
com quinhentos gramas. 500 grs. 

Gizele 
Recanto Brasília 

Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda 

Pacote 5 43,70 218,50 

50 

Pimenta do reino em grãos, preta 1 
kg Composição: Pimenta do reino 
preta, em grão desidratado.  A 
embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Pacote, 
com um quilo. 1 kg 

Do Campo 
Nativa Distribuição de 

Suprimentos Ltda Pacote 10 74,00 740,00 

51 

Pimenta do reino em pó, preta 500 
grs Composição: Pimenta do reino 
preta, moída.  A embalagem deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Embalagem: Pacote com quinhentos 
gramas. 500 grs 

Polico Alimente Alimentos 
Eireli 

Pacote 30 8,36 250,80 
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52 

Pimenta em pó síria 500 grs  
Composição: 100 % pimenta síria 
moída.  A embalagem deve conter, 
data de validade, identificação da 
marca, número do lote, composição 
e procedência. Embalagem: Pacote 
com quinhentos gramas. 500 grs 

Gisele 
Arcanjos Comercial de 

Alimentos Eireli Pacote 20 20,80 416,00 

53 

Purê de batatas em flocos 1 kg 
Ingredientes: Batata. Emulsificante: 
mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos. estabilizante: difosfato de 
sódio. Antioxidante: palmitato de 
ascorbila e matabissulfito de sódio. 
A embalagem deve conter, data de 
validade, identificação da marca, 
número do lote, composição e 
procedência. Embalagem: Pacote, 
com um quilo. 1 kg 

Qualimax Alimente Alimentos 
Eireli 

Pacote 60 18,00 1.080,00 

54 

Wasabi 1 kg Ingredientes: Raiz 
forte, mostarda, amido de milho, 
aromatizante, corante, ácido 
ascórbico. A embalagem deve 
conter, data de validade, 
identificação da marca, número do 
lote, composição e procedência. 
Embalagem: Pacote, com um quilo. 
1 kg  

Cancelado 

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

Weslane de Oliveira Santos 
Presidente 

 
 
 

Maria das Graças Borges do Amaral 
Membro 

 Layane Silva Albuquerque 
Membro 

 


