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CONCORRÊNCIA SRP Nº 17/2016 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesseis 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 divulgação da analise das 
amostras apresentadas na Concorrência SRP nº 17/2016 que tem como objeto o registro de 
preço para a eventual aquisição de alimentos não perecíveis, para atender as necessidades do 
Senac-DF. Foram solicitadas amostras dos itens 30 e 80, no qual as empresas Arcanjos 
Comercial de Alimentos Eireli não apresentou amostra do item 80 e Alimente Alimentos Eireli 
não apresentou amostra do item 30. Os itens foram cancelados pela Comissão, tendo em 
vista a urgência na aquisição dos produtos. O item 5 foi cancelado por seu valor estar acima 
do valor estimado. O 74 não foi cancelado, tendo em vista seu valor estar acima do estimado 
em menos de 10%, sendo ressalvado pela Comissão, que para aquisição desse item deverá 
ser efetuada comprovação do preço licitado com o de mercado para comprovar sua 
vantajosidade. Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Abacaxi em calda, 800 grs. Composição: rodelas de abacaxi, água e açúcar. Produto imerso em líquido de cobertura, tamanho e coloração uniforme. Peso liquido: 820 grs. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, procedência e composição. Embalagem: caixa com 12 x 800 grs 

Triangulo Mineiro 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 12 65,52 786,24 

2 Açafrão em pó 1 kg composição: cúrcuma desidratada e moída. Embalagem: fardo 10 x 1 kg. Gisele 
Motivo X – Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

FD 6 40,80 244,80 

3 

Aceto balsâmico 500 ml.  Composição: vinagre de vinho, balvin ca (corante de carboidratos caramelizados, extrato vegetal de carvalho e sacarose); conservante: metabissulfito de sódio, acidez 6%. Não contém glúten. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição.  Embalagem: caixa com 12 x 500 ml. 

Castelo Vinum Alimentos Ltda CX 24 152,00 3.648,00 

4 Achocolatado em pó: características adicionais enriquecido com vitaminas. Embalagem: caixa com 6 x 1 kg Export 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

CX 24 57,20 1.372,80 

5 

Açúcar cristal 5 kg em forma cristalizada, de grãos uniformes e transparentes. Ingredientes: açúcar cristal de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar.  Embalagem: fardo com 6 x 5 kg 

Cancelado 

6 
Açúcar refinado: características: branco, origem vegetal, refinado. Apresentado em pct de 1kg. Embalagem: fardo com 10 x 1kg 

Da Barra DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 60 24,60 1.476,00 
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7 
Adoçante dietético sachê 6 grs em pó fino, branco e dietético. Ingredientes: aspartame, sacarina e ciclamato de sódio. Embalagem: caixa com 1000 sachês de 6 grs. 

Kiora 
Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda 

CX 60 32,30 1.938,00 

8 
Alcaparras em conserva 2kg.   Composição: alcaparras, salmoura (água e sal), vinagre e conservador benzoato de sódio. Embalagem: balde de 2kg 

Ting 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

BD 90 36,00 3.240,00 

9 

Arroz branco longo fino tipo 1 - 5 kg. Ingredientes: polido beneficiado, longo fino tipo 1, sem glúten, contendo no mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, com rendimento após cocção de no mínimo 2,5 vezes a mais. Devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e soltos após o cozimento.  Embalagem: fardo com 6 x 5 kg. 

Cancelado 

10 

Arroz integral longo fino (tipo 1) - 1kg  arroz tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado integral. Constituído de grãos inteiros, de primeira qualidade, sem fermentação e mofo, isento de sujeiras, acondicionado em saco plástico atóxico. Embalagem: fardo com 10 x 1 kg. 

Tio João 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

FD 300 48,10 14.430,00 

11 

Arroz mix 7 cereais mais soja 500 grs, tipo 1, classe mix sete cereais mais soja. Constituído de grãos inteiros, de primeira qualidade, sem fermentação e mofo, isento de sujeiras, acondicionado em saco plástico atóxico. Embalagem: fardo com 12 x 500 grs. 

Tio João 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

CX 60 85,02 5.101,20 

12 
Atum sólido em óleo comestível 170 grs composição: peixe em conserva tipo atum em óleo, água e sal.  Embalagem: caixa com 24 x 170 grs 

Gomes da Costa Vinum Alimentos Ltda CX 30 96,50 2.895,00 

13 Azeite de dendê, pet 900 ml, composição: azeite de dendê. Embalagem: caixa com 12 x 900 ml Cepera 
Motivo X – Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

CX 6 132,34 794,04 

14 
Azeite de oliva sachet: apresentação azeite de oliva puro (virgem+ refinado) em sachet de + - 4ml cx c/1000un 

Single 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 60 33,98 2.038,80 

15 

Azeitona preta sem caroço fatiada 2 kg. Composição: azeitonas em conserva sem caroço, fatiada, imersa em líquido com embalagem drenada de 2kg, devidamente lacrado. Devendo ser considerado o peso líquido do produto drenado. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: balde com 2 kg 

Ting Vinum Alimentos Ltda BD 210 37,00 7.770,00 
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16 

Azeitona verde sem caroço inteira 2 kg composição: azeitonas em conserva inteira, sem caroço, imersa em líquido com embalagem drenada de 2kg, devidamente lacrado. Devendo ser considerado o peso líquido do produto drenado. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição.  Embalagem: balde com 2 kg 

Rili DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda BD 300 29,13 8.739,00 

17 

BATATA PALHA 1ª LINHA - 400 GRS PRONTA PARA O CONSUMO, DE PRIMEIRA LINHA, COM ASPECTO ENXUTO, CLARA, A EMBALAGEM DEVE CONTER: DATA DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, NÚMERO DO LOTE, PROCEDÊNCIA E COMPOSIÇÃO.  EMBALAGEM: CAIXA COM TRINTA PACOTES DE QUATROCENTOS GRAMAS. 30 X 400 GRS. 

Cancelado 

18 
BISCOITO DE MAISENA 400gr: CONSISTÊNCIA CROCANTE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM: CAIXA COM 30 X 400 GR 

Vitarella 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 18 79,00 1.422,00 

19 
Cachaça adoçada 965ml. Ingredientes: destilado do mosto fermentado obtido do caldo de cana de açúcar, açúcar e água. Graduação alcoólica: 39% vol. Embalagem: caixa com 12 x 965ml 

Sertanejo 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 18 59,98 1.079,64 

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 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 18 160,00 2.880,00 

21 

CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO, 1ª QUALIDADE, A VÁCUO 500 GRS. INGREDIENTES: HOMOGÊNEO DO TIPO SUPERIOR, DE  PRIMEIRA QUALIDADE. CAFÉ ESPÉCIE PREDOMINANTE ARÁBICA EMBALADO A VÁCUO PURO. TIPO EXPORTAÇÃO COM SELO DA ABC. EMBALAGEM: FARDOS COM DEZ PACOTES DE QUINHENTOS GRAMAS. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 X 500 GRS. 

Export 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 120 59,90 7.188,00 

22 
Café solúvel granulado 200 grs. Composição:  café solúvel granulado. 100% café puro.  Embalagem: caixa com 20 x 200 grs 

Mellita 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

UN 6 280,00 1.680,00 
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23 

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: caixa com 6 x 1,1 kg. 

Qualimax Alimente Alimentos Eireli CX 12 48,24 578,88 

24 

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: embalagem: caixa com 6 x 1,1 kg. 

Qualimax Alimente Alimentos Eireli CX 12 48,24 578,88 

25 

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: embalagem: caixa com 6 x 1,1 kg. 

Qualimax Alimente Alimentos Eireli CX 12 48,24 578,88 

26 
Canela em cascas 500 grs. Ingredientes: cascas de cinnamomum verum, desidratada. Embalagem: fardo com 10 x 500 grs 

Ducampo DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 12 107,30 1.287,60 

27 
Canela em pó 500 grs. Ingredientes: 100% cinnamomum verum, em pó. Embalagem: embalagem: fardo com 10 x 500 grs 

Ducampo DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 12 93,20 1.118,40 

28 

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 20 x 1 kg 

Du Campo Vinum Alimentos Ltda FD 6 630,00 3.780,00 

29 

Catchup sachê, 7 grs  produto de primeira qualidade, produzido com alta concentração de tomates. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: caixa com 160 sachês de 7 grs. 

Kiora DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda CX 60 5,99 359,40 

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 

Cancelado 

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 

Jazann 
Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda 

CX 18 154,00 2.772,00 
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ricinoleato de glicerila e aromatizante.  Embalagem: caixa com 10 x 1 kg. 

32 

Chocolate branco marfim barra de 1kg ingredientes: manteiga de cacau, açúcar, leite em pó desnatado, lactose, gordura vegetal,emulsificantes lecitina de soja e aromatizante.  Embalagem: caixa com 10 x 1 kg. 

Harald 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

CX 12 176,80 2.121,60 

33 
Chocolate em pó 50% cacau 1kg ingredientes: cacau em pó, açúcar e aromatizantes idênticos ao natural. Embalagem: caixas com 10 x 1 kg. 

Harald Alimente Alimentos Eireli CX 24 177,71 4.265,04 

34 

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

Nestle DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda CX 24 172,80 4.147,20 

35 

Cobertura top fracionada, sabor chocolate branco 1,05kg ingredientes: açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó, emulsificantes: lecitina de soja (ins322) epoliglicerol poliricinoleato (ins 476) e aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem: caixa com 10 x 1,05kg. 

Harold Vinum Alimentos Ltda CX 18 128,00 2.304,00 

36 

Cobertura top fracionada, sabor chocolate meio amargo (blend) 1,05kg ingredientes: açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite em pó, emulsificantes: lecitina de soja (ins322) epoliglicerol poliricinoleato (ins 476) e aromatizante sintético idêntico ao natural. Embalagem: caixa com 10 x 1,05kg. 

Harold Vinum Alimentos Ltda CX 12 128,00 1.536,00 

37 
Cogumelos em conserva fatiado 2 kg  ingredientes: cogumelos, água, sal e ácido cítrico. Embalagem: balde com 2 kg 

Ting Vinum Alimentos Ltda BD 180 24,40 4.392,00 

38 

Conhaque nacional 900ml.  Ingredientes: destilado alcoólico que sofreu uma destilação especial e rigorosamente controlada. Um extrato vegetal de gengibre, obtido por meio de uma infusão de gengibre em álcool, é adicionado. Posteriormente adiciona-se açúcar, tornando-se pronto para ser engarrafado. Embalagem: caixa com 12 x 900ml 

Dulon 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

CX 12 87,98 1.055,76 

39 

Couscuz marroquino 500 grs. Ingredientes: consiste num preparado de sêmola de cereais, principalmente o trigo. A embalagem de conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: caixa, com doze pacotes de quinhentos gramas. 12 x 500 grs 

Tipiak DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda CX 18 117,80 2.120,40 
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40 

Creme chantilly tetra pak 1 litro ingredientes: água, óleos vegetais, açúcar, caseinato de sódio, sal, estabilizantes hidroxipropilcelulose e sorbitol, emulsificantes: ésteres de ácido diacetil tartárico e mono e diglicarídeos, lecitina de soja, ésteres de ácido lático e mono e diglicerídeos, aromatizante, corante sintético idêntico ao natural: beta caroteno.  Embalagem: 12x1l. 

Chanty Mix DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda CX 12 113,76 1.365,12 

41 

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: caixa com 6 x 1,1 kg. 

Tecnutri Alimente Alimentos Eireli CX 12 112,39 1.348,68 

42 

Creme de leite uht 200 grs tetrapack. Ingredientes: teor de gordura 20% a 25%, isento de glúten. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição.   Embalagem: 27 x 200ml 

Itambé 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 360 42,59 15.332,40 

43 

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: pacote com 10 x 200 grs 

Lavioletera 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

PCT 18 156,00 2.808,00 

44 

Esponja (dupla face) para uso cozinha, nas cores verde e amarela, com certificação appcc (análise de perigos e pontos críticos de controle) med. Aprox. 110x75x20mm, sendo  uma  face macia e outra abrasiva. Embalagem com 100x1 unidades. Devem constar no rótulo o cnpj da empresa, endereço e telefone para  contato, data de fabricação e o lote  impressos. Embalagem: 12 x 10un 

3M Vinum Alimentos Ltda CX 60 32,00 1.920,00 

45 Essência de baunilha clara com 30ml. Embalagem: caixa com 12 x 30ml Mix 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 12 2,20 26,40 

46 
Extrato de tomate sachet 2 kg. Ingredientes: molho alimentício, composição básica concentrado de tomate, sal, açúcar e condimento aspecto físico pastosa. Embalagem: caixa com 6x2 kg 

Bonare Alimente Alimentos Eireli CX 240 27,86 6.686,40 

47 Farinha de mandioca branca e crua 1kg  tipo grupo seca, subgrupo fina   embalagem: fardo com 20 x 1 kg Nerial DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 48 41,03 1.969,44 

48 

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 20 x 500 grs. 

Sinha 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 24 51,45 1.234,80 
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49 
Farinha de trigo 1kg, Material trigo apresentação pó. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: Caixa com 10 x 1 kg 

Primor DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 300 23,88 7.164,00 

50 

Feijão branco 2 kg grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso. Isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses, com registro no ministério da agricultura. Embalagem: fardo com 10 x 2 kg 

Ducampo DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 6 168,00 1.008,00 

51 

Feijão carioca, (tipo 1), 1 kg grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso. Isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Com registro no ministério da agricultura.  Embalagem: fardo com 10 x 1 kg 

Cancelado 

52 

Feijão fradinho (tipo 1), 1 kg grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso. Isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade.  Com registro no ministério da agricultura. Embalagem: embalagem: fardo com 10 x 1 kg 

Kicaldo 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 60 62,00 3.720,00 

53 

Feijão preto (tipo 1), 1 kg grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso. Isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Com registro no ministério da agricultura. Embalagem: fardo com 10 x 1 kg 

Cancelado 

54 
Fermento em pó químico 250grs  Ingredientes: Amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico e carbonato de cálcio. Embalagem: fardo com 6 x 250 grs. 

Apti 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

UN 90 29,88 2.689,20 

55 

Figo em caldas 800 grs. Composição: Figo, água e açúcar. Produto imerso em líquido de cobertura, tamanho e coloração uniforme. Peso liquido 820 grs. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: Caixa com 12 x 800 grs 

Ole Vinum Alimentos Ltda CX 12 82,50 990,00 

56 Filme pvc rolo de 38cm  x 1000mt Filmito Vinum Alimentos Ltda RL 180 41,10 7.398,00 

57 

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: FARDO 20 X 500 grs 

Sinha 
Nativa Distribuição de Suprimentos Ltda 

FD 12 30,00 360,00 

58 

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 

Mainha 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 12 35,60 427,20 
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59 

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 

Qualimax Vinum Alimentos Ltda CX 60 454,00 27.240,00 

60 

Gelatina em pó, sabor abacaxi 1 kg. Ingredientes: açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, vitaminas a, c, 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 10 x 1 kg 

Qualimax Vinum Alimentos Ltda CX 180 91,90 16.542,00 

61 

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 10 x 1 kg 

Qualimax Vinum Alimentos Ltda CX 180 91,90 16.542,00 

62 

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 10 x 1 kg 

Qualimax Vinum Alimentos Ltda CX 180 91,90 16.542,00 

63 

Gelatina em pó, sabor uva 1 kg. Ingredientes: açúcar, gelatina, sal, maltodextrina, vitaminas a, c, 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 10 x 1 kg 

Qualimax Vinum Alimentos Ltda CX 180 91,99 16.558,20 
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64 
Goiabada lisa barra 1 kg ingredientes: goiaba e açúcar com pedaços. Embalagem deve conter: identificação do produto e prazo de validade.  Embalagem: caixa com 16 x 1 kg 

Val Vinum Alimentos Ltda CX 30 69,50 2.085,00 

65 

Grão de bico 500 grs. Grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso. Isenta de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Validade de no mínimo 6 meses, com registro no ministério da agricultura. Embalagem: fardo, dez pacotes de quinhentos gramas. 10 x 500 grs 

Pacha 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

FD 30 47,26 1.417,80 

66 

Leite condensado tetra pack. Ingredientes: leite integral, açúcar e lactose. Não contém gluten. Embalado em caixa tetra pak com 395 gr. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Tradicional caixa com 27 x 395ml 

Itambe 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 300 72,35 21.705,00 

67 

Leite em pó integral 400 grs (lata).  Ingredientes: leite integral, vitaminas (c, a e d), pirofosfato férico e emulsificante lecitina de soja.  Embalagem: caixa, com vinte e quatro latas de quatrocentos gramas. Caixa com 24 x 400 grs 

Itambe 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

CX 12 229,23 2.750,76 

68 
Lentilha 500 grs. Sementes selecionadas. Deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: fardo com 20 x 500 grs 

Yoki 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 30 95,34 2.860,20 

69 

Louro desidratado em folha 250 grs. Composição: folha de louro, origem vegetal, desidratado pacote de 250gr. A embalagem deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, composição e procedência. Embalagem: fardo com 10 x 250 grs 

Gizele 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 6 68,00 408,00 

70 
Macarrão espaguete, grano duro, 500 grs,  com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.   Embalagem: fardo com 30 x 500 grs 

Cancelado 

71 
Macarrão fettuccine, grano duro, 500 grs. Com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses. Embalagem: fardo com 30 x 500 grs 

Petybom 
Motivo X – Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

FD 18 121,92 2.194,56 

72 
Macarrão fino penne, grano duro 500 grs, com data de fabricação e prazo de validade de no minimo 06 meses. Embalagem: fardo com 20 x 500 grs 

Renata DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 18 85,70 1.542,60 

73 
Macarrão fusili/parafuso, grano duro, 500 grs, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo  06 meses.  Embalagem: fardo com 20 x 500 grs 

Cancelado 

74 
Macarrão penne integral 500gr, grano duro, macarrão integral, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 06 meses.   Embalagem: fardo com 20 x 500 grs 

Adria 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

FD 12 106,60 1.279,20 
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75 

Manteiga de garrafa 900 ml. A embalagem deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Com prazo de validade mínima de 180 dias. Ingredientes: creme de leite, cloreto de cálcio e cloreto de sódio (sal). Registro no sif.  Embalagem: caixa com 12 x 900 ml 

Sabor Mineiro 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

GF 6 233,80 1.402,80 

76 

Margarina 75% a 80% de lipídeos. Balde de 15 kg. Ingredientes: óleos vegetais, líquido e hidrogenado, sem sal, lecitina de soja, ácido lático, sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido cítrico e bht. Sem adição de água com 75% a 80% de lipídeos. Balde de 15 kg. 

Amélia 
uedama comércio de produtos alimentícios ltda 

Bd 180 69,00 12.420,00 

77 

Massa para flores, na cor branca, 500 grs. Ingredientes: Açúcar Refinado, Gordura Vegetal Hidrogenada, Gomas Vegetais, Xarope de Glucose, Ácido Cítrico, Conservante Sorbato de Potássio. Aroma Artificial de laranja. Pasta pronta para usar, sem a necessidade da adição de nenhum outro ingrediente. Para modelagem de produtos de confeitaria. Embalagem: Pacote de 500gr 

Arcolor 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

UN 120 14,49 1.738,80 

78 
Mel puro de abelha 450 grs. Embalagem, pote de vidro, com data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: caixa com 24 x 450 grs 

Mel do sol db distribuidora brasil de alimentos ltda Cx 12 205,13 2.461,56 

79 

Milho em conserva 3 kg ingredientes: milho-verde e salmoura (água, sal e açúcar). Lata sem amassadura, ferrugem ou abaulamento, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado. A embalagem deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: caixa com 6 x 3 kg 

Fugini 
uedama comércio de produtos alimentícios ltda 

Cx 120 60,00 7.200,00 

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 

Cancelado 

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 nativa distribuição de suprimentos ltda Cx 36 54,00 1944,00 

82 
Molho inglês tradicional 900 ml. Ingredientes: cebola, poupa de maçã, cravo, canela, noz moscada, comilho, pimenta, alho, louro e sal.     Embalagem: caixa com doze garrafas.  12 x 900 ml 

Cepera db distribuidora brasil de alimentos ltda Cx 36 37,28 1.342,08 
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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. 

Cremmy vinum alimentos ltda Cx 30 8,30 249,00 

84 
Óleo de soja refinado, garrafa pet 900 ml. Ingredientes: 100% de origem vegetal, Com identificação do produto e prazo de validade.   Embalagem: Caixa com 20 x 900 ml. 

Vila Velha 
Motivo X – Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli 

GF 300 64,56 19.368,00 

85 

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 10 x 500 grs 

Gisele 
motivo x – comércio de mercadorias e serviços eireli 

Fd 6 120,00 720,00 

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. 

Imperador DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda CX 60 241,30 14.478,00 

87 

Pasta americana Tradicional Branca 800gr.   Ingredientes: Pasta colorida pronta para usar, sem a necessidade da adição de nenhum outro ingrediente. Colorida artificialmente para modelagem de produtos de confeitaria. Embalagem: Pacote de 800gr 

Arcolor 
Recanto Brasília Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

UN 240 15,20 3.648,00 

88 
Pepino em conserva 2 kg. Ingredientes: pepinos, salmoura (água e sal), vinagre, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio e estabilizante cloreto de cálcio.  Embalagem: balde com 2 kg 

Ting db distribuidora brasil de alimentos ltda Bd 90 18,30 1.647,00 

89 
Polvilho doce de primeira qualidade 1kg.  A embalagem deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição.  Embalagem: fardo com 20 x 1 kg 

Nerial db distribuidora brasil de alimentos ltda Fd 90 47,25 4.252,50 

90 
Proteína texturizada de soja clara 500gr. A embalagem deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: 20 x 500 grs 

Sinha nativa distribuição de suprimentos ltda Fd 24 63,00 1.512,00 

91 
Sabonete líquido anti-séptico sbb, contém agente triclosan e biguanida, um ingrediente ativo contra pseudomonas aeruginosa e agentes emolientes "bag". Embalagem: 6 x 800ml 

Premissa 
motivo x – comércio de mercadorias e serviços eireli 

Cx 60 37,44 2.246,40 

92 
Sal grosso para churrasco, 1 kg. Aplicação alimenticia, teor máximo de sódio 360 mg/gr, refinado e iodado Embalagem: Fardo com dez pacotes de um quilo. 10 x 1 kg 

Marlin DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 180 9,90 1.782,00 

93 
Sal sachê 1 gr.  Aplicação alimentícia, teor máximo de sódio 360 mg/gr, refinado e iodado. Embalagem: caixa com 2000 x 1 gr 

Junior db distribuidora brasil de alimentos ltda Cx 60 13,07 784,20 
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94 

Suco Concentrado de Maracujá 500ml.  Ingredientes: Polpa de maracujá integral, água, potável, acidulante ácido cítrico, espessante goma gelana, conservantes: Benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, aromatizante aroma sintético indêntico ao natural de maracujá, antioxidante ácido ascórbico (vitamina C), estabilizante citrato de sódio. SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR.  Embalagem: FARDO COM 12x500ml 

Da Fruta DB Distribuidora Brasil de Alimentos Ltda FD 30 56,04 1.681,20 

95 
Trigo para quibe 5 kg. A embalagem deve conter, data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: fardo com 5 x 5 kg 

Eldorado db distribuidora brasil de alimentos ltda Fd 30 72,50 2.175,00 

96 
Vinagre de maçã 750 ml. Ingredientes: fermentado acético de maça, água e conservante ins224. Ácidez 4,0%. Embalagem: caixa com 12 x 750ml 

Rei 
motivo x – comércio de mercadorias e serviços eireli 

Cx 48 30,24 1.451,52 

97 
Vinho branco seco 4,6ml. Ingredientes: Uva Niágara Branca, vinho de cor amarelo-palha, límpido e cristalino, aroma frutado, classe leve e teor açúcar seco. Embalagem: CAIXA COM 2 x 4,6ml. 

Canção 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

CX 60 49,40 2.964,00 

98 

Vinho tinto seco 4,6ml. Ingredientes: Uvas americanas tintas, predominantemente com as variedades Bordô e Isabel. Cor vermelho rubi, com reflexos violeta e aroma marcante da variedade americana com um toque de groselha e framboesa. Com boa estrutura, corpo médio, equilibrado e persistente. Classe mesa e teor açúcar seco.  Embalagem: CAIXA COM 2 x 4,6ml 

Canção 
Arcanjos Comercial de Alimentos Eireli ME 

CX 60 49,40 2.964,00 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
  Weslane de Oliveira Santos Presidente    Layane Silva Albuquerque Membro  Tamires Silva Filho Membro  


