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CONCORRÊNCIA SRP Nº 08/2017 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco do mês de abril 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 08/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de Bomboniere. Foi solicitada a empresa BLG Licitações Ltda amostra do item 04; 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Eireli amostra do item 05; e Cetil Suprimentos 
Ltda amostra do item 23, no qual a empresa Cetil Suprimentos Ltda não apresentou amostra 
do item 23. Não foram solicitadas amostras dos demais itens, tendo em vista já serem 
marcas utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

5 Bananada cremosa 22 grs: Doce de banana. Ingredientes: 100% Banana, Farinha de Banana e Conservante: Benzoato de Sódio. Ervan Amostra aprovada 

4 
Bananada cremosa zero açúcar 22 grs: Doce de banana. Ingredientes: Ingredientes: 100% banana, ácido cítrico e sorbaro de potássio. 

Duprata Amostra aprovada 

Não foi solicitada amostra do item 23 ao próximo colocado, tendo em vista ser marca já 
utilizada pelo Senac-DF. Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. F.E QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Bala refrescante de frutas 38 grs: Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, fécula de mandioca, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, gelificantes: goma arábica, goma gelana, carboximetilcelulose, maltodextrina e amido de milho, goma gelana, emulsificante ésteres graxos de sacarose, corantes naturais vermelho beterraba e caroteno, corante sintético idêntico ao natural beta caroteno, glaceante cera de carnaúba. 

Mentos BLG Licitações Ltda Display 16 x 38 grs. 180 16,98 3.056,40 

2 

Bala refrescante de frutas vermelhas 38 grs: Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, fécula de mandioca, suco de frutas vermelhas, acidulante: ácido cítrico, aromatizantes, gelificantes: goma arábica, goma gelana, carboximetilcelulose, maltodextrina e amido de milho, emulsificante: ésteres graxos de sacarose, corantes naturais carmim de cochonilha e urucum, glaceante cera de carnaúba.  

Mentos BLG Licitações Ltda Display 16 x 38 grs. 50 16,98 849,00 
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3 

Bala refrescante de tutti frutti 38 grs: Ingredientes: Açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, fécula de mandioca, acidulante ácido cítrico, aromatizante, gelificantes: goma arábica, goma gelana, carboximetilcelulose, maltodextrina e amido de milho, emulsificante: ésteres graxos de sacarose, corante natural vermelho de beterraba, glaceante: cera de carnaúba. 

Mentos BLG Licitações Ltda Display 16 x 38 grs. 50 16,98 849,00 

4 
Bananada cremosa zero açúcar 22 grs: Doce de banana. Ingredientes: Ingredientes: 100% banana, ácido cítrico e sorbaro de potássio. 

Duprata BLG Licitações Ltda Display 24 x 22 grs 20 29,80 596,00 

5 
Bananada cremosa 22 grs: Doce de banana. Ingredientes: 100% Banana, Farinha de Banana e Conservante: Benzoato de Sódio. 

Ervan 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 24 x 22 grs 20 16,69 333,80 

6 

Barra de cereal, banana, aveia e mel 22 grs: Ingredientes: Xarope de glicose, cereais (42%) [flocos de cereais (farinhas de arroz, milho, trigo rica com ferro e ácido fólico, cevada e aveia, açúcar, extrato de malte, polidextrose, sal, antiumectante carbonato de cálcio ins170i e estabilizante fosfato dissódico ins339ii) e aveia], mel (3%), açúcar mascavo, gordura de palma, açúcar invertido, polpa de banana, óleo de milho, antioxidante lecitina de soja ins322, corantes caramelo ins150d e betacaroteno ins160ai e aromatizante.  

Ritter 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 24 x 22 grs 30 17,89 536,70 

7 

Barra de cereal, castanha com chocolate 22 grs: Ingredientes: Xarope de glicose, cereais (28%) [aveia e flocos de cereais (farinhas de arroz e de milho, açúcar, maltodextrina, extrato de malte e sal)], cobertura sabor chocolate (16%) (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite parcialmente desmineralizado, leite em pó integral, massa de cacau, leite em pó desnatado, sal, emulsificantes lecitina de soja INS322 e éster de ácido ricinoleico com poliglicerol INS476 e aromatizante), frutas (13%) (castanha-do-pará, uva-passa e maçã desidratada), açúcar mascavo, açúcar invertido, gordura de palma, polidextrose, sal, canela em pó, óleo de milho, antioxidantes lecitina de soja INS322 e mistura de tocoferóis INS306.  

Ritter 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 24 x 22 grs 30 17,89 536,70 
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8 

Barra de cereal, castanha do Pará 22 grs: Ingredientes: Xarope de glicose, cereais (34%) [aveia e flocos de cereais (farinhas de arroz e de milho, açúcar, maltodextrina, extrato de malte e sal)], frutas (14%) (castanha-do-pará, uva-passa e maçã desidratada), açúcar mascavo, açúcar invertido, gordura de palma, polidextrose, canela em pó, sal, óleo de milho, antioxidantes lecitina de soja INS322 e mistura de tocoferóis INS306. 

Ritter 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 24 x 22 grs 30 17,89 536,70 

9 

Biscoito tipo wafer coberto com chocolate ao leite 126 grs: Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, farinha de soja, soro de leite em pó, amendoim, sal, flocos de arroz, óleo vegetal, leite em pó integral, leite em pó desnatado, extrato de malte, emulsificante: lecitina de soja e poliglicerol, polirricinoleato, fermento químico, bicarbonato de sódio e aromatizante. 

Bis Cetil Suprimentos Ltda Caixa 20 x 6,3 grs 50 3,90 195,00 

10 

Biscoito tipo wafer coberto com chocolate branco 126 grs: Ingredientes: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, manteiga de cacau, soro de leite em pó, leite em pó integral, cacau, farinha de soja, gordura vegetal, amendoim, sal, extrato de malte, flocos de arroz, massa de cacau, óleo de soja, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 

Bis Cetil Suprimentos Ltda Caixa 20 x 6,3 grs 30 3,90 117,00 

11 

Bombom chocolate ao leite 21,5 grs: Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, massa de cacau, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, soro de leite em pó, amendoim, gordura vegetal, farinha de soja, castanha de caju, manteiga de cacau, leite em pó integral, gordura de manteiga desidratada, leite em pó desnatado, sal, óleo vegetal, cacau, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote, procedência e composição. Embalagem: Pacote de 1kg.  

Sonho de Valsa 
BLG Licitações Ltda Pacote 1 x 1 kg 30 28,98 869,40 
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12 

Bombom chocolate branco 21,5 grs: Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, soro de leite em pó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, cacau, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, gordura de manteiga desidratada, massa de cacau, sal, óleo vegetal, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. 

Ouro Branco 
BLG Licitações Ltda Pacote 1 x 1 kg 20 28,98 579,60 

13 

Chocolate ao leite com coco, 33 grs: Ingredientes: Açúcar, coco ralado, xarope de glicose, cacau, gordura vegetal, lactose, leite em pó integral, cacau em pó, umectante sorbitol, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila, aromatizante. 

Prestigio Cetil Suprimentos Ltda Display 30 x 33 grs 25 27,00 675,00 

14 

Chocolate ao leite mini tablete com Amêndoas e Passas 25 grs: Ingredientes: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, massa de cacau, amêndoa, uva passa, gordura vegetal, lactose, cacau em pó, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliricinoleato de poliglicerol e aromatizante. 

Talento Cetil Suprimentos Ltda Display 15 x 25 grs 150 19,00 2.850,00 

15 

Chocolate ao leite mini tablete com Castanha do Pará 25 grs: Ingredientes: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, massa de cacau, castanha-do-pará, gordura vegetal, lactose, cacau em pó, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. 

Talento Cetil Suprimentos Ltda Display 15 x 25 grs 300 19,00 5.700,00 

16 

Chocolate ao leite mini tablete Intense com Amêndoas 25 grs: Ingredientes: Açúcar, massa de cacau, amêndoa, cacau em pó, manteiga de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja (322) e poliricinoleato de poliglicerol (476) e aromatizante. Cacau: 55% no chocolate amargo. 

Talento Cetil Suprimentos Ltda Display 15 x 25 grs 200 19,00 3.800,00 

17 

Chocolate branco, mini barra 20 grs: Ingredientes: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, soro de leite em pó, gordura vegetal, extrato de malte, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. 

Laka BLG Licitações Ltda Display 20 x 20 grs 30 19,97 599,10 
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18 

Chocolate caramelizado com flocos crocantes 32 grs: Ingredientes: Açúcar, leite condensado, xarope de glicose, cacau, flocos de arroz, leite em pó integral, soro de leite em pó, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, sal, umectante glicerol, estabilizantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila, aromatizantes. 

Chokito Cetil Suprimentos Ltda Display 30 x 32 grs 20 27,70 554,00 

19 

Chocolate meio amargo ao leite 20 grs: Ingredientes: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó integral, soro de leite em pó, gordura vegetal, glicose, gordura de manteiga desidratada, mel, açúcar invertido, castanha-de-caju, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.  

Diamante Negro 
Cetil Suprimentos Ltda Display 20 x 20 grs 300 18,90 5.670,00 

20 

Chocolate mini tablete Meio Amargo com Amêndoas 25 grs: Ingredientes: Açúcar, liquor de cacau, amêndoas, gordura vegetal, leite em pó integral, manteiga de cacau, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. 

Talento Cetil Suprimentos Ltda Display 15 x 25 grs 150 18,90 2.835,00 

21 

Cobertura para sorvete sabor caramelo 1,3 kg. Ingredientes: é um xarope de alta viscosidade, produzido basicamente com açúcares e aromas. Embalagem: Frasco de polietileno atóxico com capacidade para 1,3 kg. 

Marvi BLG Licitações Ltda Frasco 1 x 1,3kg 10 10,00 100,00 

22 

Cobertura para sorvete sabor chocolate 1,3 kg. Ingredientes: é um xarope de alta viscosidade, produzido basicamente com açúcares e aromas. Embalagem: Frasco de polietileno atóxico com capacidade para 1,3 kg. 

Marvi Cetil Suprimentos Ltda Frasco 1 x 1,3 kg 20 9,70 194,00 

23 

Goma americana, (Jujuba), pacote 1 kg. ingredientes: Açúcar, Xarope De Glicose, Amido De Milho Modificado, Aromatizantes: Abacaxi, Laranja, Limão, Morango E Uva, Acidulante Ácido Cítrico E Corantes Artificiais Amarelo Tartrazina, Amarelo Crepúsculo, Vermelho 40 E Azul Brilhante. 

Dori 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Pacote 1 x 1 kg 30 8,17 245,10 

24 

Cobertura para sorvete sabor morango 1,3 kg: Ingredientes: é um xarope de alta viscosidade, produzido basicamente com açúcares e aromas. Embalagem: Frasco de polietileno atóxico com capacidade para 1,3 kg. 

Marvi Cetil Suprimentos Ltda Frasco 1 x 1,3 kg 5 9,70 48,50 

25 

Goma de mascar sem açúcar, sabor Herbal Fresh 8,5 grs: Ingredientes: Goma base, edulcorantes naturais: sorbitol, manitol; umectantes: glicerina, triacetina: aromatizantes: estabilizante lecitina de soja: 

Trident Cetil Suprimentos Ltda Display 21 x 8,5 grs 30 19,3 579,00 
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edulcorantes artificiais: aspartame, acesulfame-K: corantes artificiais: tartrazina, azul brilhante.   

26 

Goma de mascar sem açúcar, sabor Hortelã 8,5 grs: Ingredientes: Goma base, óleo de milho, edulcorantes naturais: sorbitol, manitol, umectante; glicerina; aromatizantes; estabilizantes: lecitina de soja, triacetina; edulcorantes artificiais: aspartame, acesulfame-k; acidulante: ácido citrico; corantes artificiais: vermelho 40, indigotina.  

Trident Cetil Suprimentos Ltda Display 21 x 8,5 grs 30 19,00 570,00 

27 

Goma de mascar sem açúcar, sabor Menta 8,5 grs: Ingredientes: Goma base, edulcorantes naturais: sorbitol, manitol; umectantes: glicerina, triacetina: aromatizantes: estabilizante lecitina de soja: edulcorantes artificiais: aspartame, acesulfame-K: corantes artificiais: tartrazina, azul brilhante.   

Trident Cetil Suprimentos Ltda Display 21 x 8,5 grs 260 18,90 4.914,00 

28 

Goma de mascar sem açúcar, sabor Morango 8,5 grs: Ingredientes: Goma base, edulcorantes naturais: sorbitol, manitol; umectantes: glicerina, triacetina: aromatizantes: estabilizante lecitina de soja: edulcorantes artificiais: aspartame, acesulfame-K: corantes artificiais: tartrazina, azul brilhante.  

Trident Cetil Suprimentos Ltda Display 21 x 8,5 grs 200 18,90 3.780,00 

29 

Goma de mascar sem açúcar, sabor Titti Trutti, 8,5 grs: Ingredientes: Goma base, edulcorantes naturais: sorbitol, manitol; umectantes: glicerina, triacetina: aromatizantes: estabilizante lecitina de soja: edulcorantes artificiais: aspartame, acesulfame-K: corantes artificiais: tartrazina, azul brilhante. . 

Trident Cetil Suprimentos Ltda Display 21 x 8,5 grs 200 18,90 3.780,00 

30 

Paçoca de amendoim Diet 22 grs, embalada individualmente: Ingredientes: Amendoim, maltodextrina, frutooligossacarídeo, sal, edulcorante natural sorbitol e edulcorantes artificiais sucralose e acessulfame-K.  

Moreninha do Rio 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 25 x 22 grs 20 16,59 331,80 

31 
Paçoca rolha, embalada individualmente 20 grs: Doce de amendoim em formato de rolha. Ingredientes: Amendoim torrado e moído, açúcar e sal. 

Moreninha do Rio 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 56 x 20 grs. 70 12,14 849,80 

32 
Paçoca rolha, embalada individualmente 20 grs: Doce de amendoim em formato de rolha. Ingredientes: Amendoim 

Moreninha do Rio 
BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda 

Display 67 x 20 grs. 120 12,71 1.525,20 
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torrado e moído, açúcar e sal. 

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  


