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CONCORRÊNCIA SRP Nº 04/2017 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às dez horas e cinco minutos do dia vinte e dois do mês de março de dois mil e dezessete, 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 04/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de Frios, para atender as necessidades do Senac-DF. Foi solicitada a empresa 
Alimente Alimentos Eireli amostras dos itens 02, 16, 18 e 21; BBR 15 Comércio de 
Mercadorias e Serviços Eireli amostra do item 22; Maria Aparecida Moreira Ribeiro amostras 
dos itens 10, 11 e 17; e Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda amostras dos itens 
10 e 14, no qual as empresas Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda não 
apresentou amostra do item 09 e a empresa BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços 
Eireli, não apresentou amostra do item 22. Não foram solicitadas amostras dos itens 01, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 19, e 20 por serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Segue 
laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

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. 

Damar O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto e sabor agradável. Amostra aprovada. 

10 

Massa fresca para lasanha 20x500 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 
O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto, sabor agradável. Cozimento rápido e homogêneo. Amostra aprovada. 

11 

Massa fresca para pastel, 24X500 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 

Pasteli O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto e sabor agradável. Amostra aprovada. 
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da entrega. 

14 

Presunto cozido sem capa de gordura oval: Caixas com 6,8 kg. 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.  

Bom Sabor 

O produto apresenta boa consistência, odor característico e cor mais “rosada” que os produtos similares, apresenta algumas imperfeições na peça quando comparado com produtos similares, sabor agradável e com teor de sal adequado. Amostra aprovada. 

16 
Queijo Minas Curado Artesanal, peça inteira Serra 

O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto, sabor agradável, teor de sal adequado para a produção de pratos a que se destina. Amostra aprovada. 

17 

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 
O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto, sabor agradável, teor de sal adequado para a produção de pratos a que se destina. Amostra aprovada. 

18 

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 

Damar O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto e sabor agradável. Amostra aprovada. 
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inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 

21 

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. 

Canto de Minas O produto apresenta boa consistência, odor e cor característicos do produto e sabor agradável. Amostra aprovada. 

Foi solicitada amostra do item 22 ao próximo colocado do item, no qual não foi entregue pela 
empresa Alimente Alimentos Eireli. Não foi solicitada amostra do item 09, tendo em vista já 
ser marca utilizada pelo Senac-DF. A empresa Cetil Suprimentos Ltda, também não entregou 
amostra do item 22, sendo solicitada a próxima colocada do item a empresa Maria Aparecida 
Moreira Ribeiro, que também não efetuou a entrega da amostra. O item 22 foi cancelado, 
tendo em vista o próximo colocado estar com valor acima do estimado. Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. FATOR 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. 

Mccain DB Distribuidora Brasil de Alimentos Caixa 6 x 2,5 kg 60 85,00 5.100,00 

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, 

Damar Alimente Alimentos Eireli Bisnaga 1 kg 250 14,94 3.735,00 
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mistura de estabilizantes. 

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. 

Itambé Maria Aparecida Moreira Ribeiro Frasco 500 ml 100 5,33 533,00 

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. 

Oerleman DB Distribuidora Brasil de Alimentos Pacote 2,5 kg 200 21,25 4.250,00 

5 

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. 

Itambé BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli Caixa 24 x 170 grs 30 35,07 1.052,10 

6 

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. 

Itambé BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli Caixa 24 x 170 grs 30 36,31 1.089,30 

7 

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. 

Itambé BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli Caixa 24 x 170 grs 30 36,31 1.089,30 
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Validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega. 24 X 170 grs. 

8 
Manteiga sem sal em barra 200 gramas. Ingredientes: Creme de leite. Validade mínima 30 a contar da data da entrega. 

Itambé 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

Barra 200 grs 200 5,00 1.000,00 

9 

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. 

Helbron BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli Barra 5 kg 60 123,38 7.402,80 

10 

Massa fresca para lasanha 20x500 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 Maria Aparecida Moreira Ribeiro Caixa 20 x 500 grs 60 84,50 5.070,00 

11 

Massa fresca para pastel, 24X500 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 Maria Aparecida Moreira Ribeiro Caixa 24 x 500 grs 20 101,40 2.028,00 

12 

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 5 a 7 kg. 

Da Vaca 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

Kg 5 a 7 kg 200 26,25 5.250,00 
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13 

Peito de peru peça inteira: Peças de 2,5 kg. 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.  

Resende BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli Kg  2,5 kg 200 27,92 5.584,00 

14 

Presunto cozido sem capa de gordura oval: Caixas com 6,8 kg. 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.  

Bom Sabor 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

Kg 6,8 kg 2.000 11,23 22.460,00 

15 

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 

Hebrom Alimente Alimentos Eireli Kg 3 kg 200 26,90 5.380,00 
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16 

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. 

Serra Alimente Alimentos Eireli Kg 1,2 Kg 200 27,70 5.540,00 

17 

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 Maria Aparecida Moreira Ribeiro Kg 3 kg 300 27,30 8.190,00 

18 

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 

Damar Alimente Alimentos Eireli Kg 1,1 kg 600 18,90 11.340,00 
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unidade requisitante. 

19 

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. 

Fleury DB Distribuidora Brasil de Alimentos Kg 25 kg 3.000 16,77 50.310,00 

20 

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.  

Luiggi Alimente Alimentos Eireli Bisnaga 400 grs 50 6,49 324,50 

21 

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 

Canto de Minas Alimente Alimentos Eireli Bisnaga 1,8 kg 300 10,60 3.180,00 



 
                            

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 

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. 

22 

Ricota fresca: Pacotes com aproximadamente 450 grs, embalado a vácuo. 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. 

Cancelado 

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  


