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CONCORRÊNCIA SRP Nº 17/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA SORTEIO E DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia treze do mês de setembro 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 sorteio do item 80 empatados 
entre as empresas Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda e Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli ME, divulgação da analise das amostras apresentadas na Concorrência SRP nº 
17/2016 e retificação da ata do dia 11/08/2016 que tem como objeto o registro de preço para 
a eventual aquisição de alimentos não perecíveis, para atender as necessidades do Senac-DF. 
A Comissão constatou que por um lapso na inclusão das amostras não entregues pelas 
empresas da Ata de Reunião ocorrida no dia onze de agosto de dois mil e dezesseis, foi 
inserido que a empresa DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda não apresentou amostra do 
item 40, sendo que a mesma entregou e foi aprovado pela analise técnica, desta forma 
retificamos o item. Foram solicitadas amostras dos itens 18, 43, 48, 73, 80, 94, 4, 20, 31, 34, 
70, 30, 81, 9, 17, 23, 40, 83, 86 e 74. Não foram solicitadas amostras dos itens 3, 37, 24, 
25, 13, 71, 85, 7, 10, 32, 38, 65, 67, 52, 26, 27, 53, 93, 42, 66, 68 e 75 por serem marcas 
já utilizadas pelo Senac-DF. As empresas Vinum Alimentos Ltda não apresentou amostras dos 
itens 18, 43, 48, 73, 80 e 94. Motivo X Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli não 
apresentou amostras dos itens 4, 20, 31, 34 e 70. Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli não 
apresentou amostra do item 9. Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda não 
apresentou amostras dos itens 17 e 23. Segue laudo de resultado das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA ANALISE DAS AMOSTRAS 

30 
Catchup tradicional, bombona pet 3,5 kg de primeira qualidade, produzido com alta concentração de tomates. Embalagem: caixa com 4 x 3,5 kg 

Ariane 
Consistência muito liquida, cor aquém do padrão de um Catchup (rosa), sabor não condizente com a descrição do produto. Amostra Reprovada 

81 

Molho de soja tradicional 900 ml (shoyu). Ingredientes: vinagre, água, molho de soja, açúcar, extrato de tomate, condimento preparado, sal, polpa de pimenta-vermelha, aguardente, corante caramelo, conservador sorbato de potássio. Não contém glúten. Embalagem: caixa com doze garrafas. 12 x 900 ml 

Anhanguera Amostra aprovada 

83 
Mostarda sachet 7 grs. Produto de primeira qualidade. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: caixa com 160 sachês de 7 grs. 

Lanchero 
Produto com grande quantidade de Amido e pouca acidez, alterando totalmente o sabor do alimento. Produto muito inferior se comparado ao que utilizamos. Amostra Reprovada 

86 
Palmito inteiro em conserva. Palmito de açaí ou pupunha simples. Contendo na embalagem 300 gr. Com identificação do produto e prazo de validade. Acondicionado em caixa com 24 x 300 gr. 

Mariza 
Palmito de pupunha que pode ser utilizado para recheios, porém inferior ao que utilizamos, pois usamos um Palmito de Açaí. Não deve ser utilizado em saladas sua aparência ruim. Amostra Reprovada 

74 Macarrão penne integral 500gr, grano duro, macarrão integral, com Adria Amostra aprovada 
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data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Embalagem: fardo com 20 x 500 grs 
Foram solicitadas amostras dos itens 30 e 86 que foram reprovados pela analise técnica e 
solicitadas amostras dos itens 17, 18, 20, 70, 73, 80, 4 e 31 que não foram entregues, para 
as próximas colocadas dos itens. Não foi solicitada amostra do item 09, para o próximo 
colocado, pois seu valor estava acima do valor estimado, sendo cancelado pela Comissão. Não 
foram solicitadas amostras dos itens 48, 43, 23, 9, 34, 94 e 83 por serem marcas já 
utilizadas pelo Senac-DF. As empresas Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda não 
apresentou amostras dos itens 17, 70 e 73; Recanto Brasília Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda não apresentou amostra do item 80; Motivo X Comércio de Mercadorias e 
Serviços Eireli não apresentou amostra do item 30; e Vinum Alimentos Ltda não apresentou 
amostra do item 86. Segue laudo de resultado das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA ANALISE DAS AMOSTRAS 

4 Achocolatado em pó: características adicionais enriquecido com vitaminas. Embalagem: caixa com 6 x 1 kg Export Amostra aprovada 

18 Biscoito de maisena 400gr: consistência crocante, sem corantes artificiais. Embalagem: caixa com 30 x 400 gr Vitarella Amostra aprovada 

20 

Café em grãos gourmet, 100% arábica 1kg   (produto para máquina de bebidas quente) ingredientes: gourmet, 100% arábica. Acondicionamento/unidade de fornecimento pacote 1kg com embalagem aluminizado. Obs. Produto para máquina de bebidas quente (café espresso). Embalagem: caixa com 6x1kg 

Export Amostra aprovada 

31 

Chocolate ao leite barra de 1kg  ingredientes: açúcar, leite em pó, manteiga de cacau, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, cacau em pó, gordura anidra de leite, emulsificantes leticina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante.  Embalagem: caixa com 10 x 1 kg. 

Jazann Amostra aprovada 

Foi realizado o sorteio do item 80 empatado entre as empresas Arcanjos Comercial de 
Alimentos Eireli ME e Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, sendo sorteada a 
empresa Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Não foram solicitadas amostras ao 
próximo colocado dos itens 17, 70 e 73, pois seu valor estava acima do valor estimado, sendo 
cancelados pela Comissão. Segue solicitação de amostras as empresas abaixo dos itens 30 e 
80 que não foram entregues, para as próximas colocadas dos itens. Não foi solicitada amostra 
do item 86 por ser marca já utilizada pelo Senac-DF. As amostras deverão ser apresentadas 
até o dia 15/09/2016 no endereço SIA Trecho 3 Lotes 945/955 – Brasília - DF, CEP 71.200-
030 a Comissão Permanente de Licitação: 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

80 Molho de Pimenta 150ml.  Ingredientes: Água, pimenta vermelha moída, vinagre de álcool e condimentos. Embalagem deve conter informações do produto e data de validade.    Embalagem: Caixa com 24 x 150 ml Ariane 
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Alimente Alimentos Eireli 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA 

30 Catchup tradicional, bombona pet 3,5 kg de primeira qualidade, produzido com alta concentração de tomates. Embalagem: caixa com  4 x 3,5 kg Jodan 
Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
  Weslane de Oliveira Santos Presidente    Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro  


