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CONCORRÊNCIA SRP Nº 24/2017 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às quatorze horas e cinco minutos do dia onze do mês de janeiro 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 24/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de frios, para atender as necessidades deste Senac-DF. A empresa BBR 15 
Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda solicitou desistência dos itens 9 e 10, por ter cotado 
o valor por unidade e não por caixa, sendo passado aos próximos colocados dos itens. A 
empresa N3 Distribuição de Suprimentos Eiireli solicitou a desclassificação do item 8, pois 
cotou o valor de 1kg e não de 5kg, conforme solicitado em edital, sendo passado ao próximo 
colocado do item. Foram solicitadas amostras a empresa Uedama Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda do item 13; Alimente Alimentos Eireli dos itens 14 e 21; N3 Distribuição de 
Suprimentos Eiireli dos itens 7 e 20; BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda do item 
18. A empresa N3 Distribuição de Suprimentos Eiireli não apresentou amostra do item 7. Não 
foram solicitadas amostras dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 por 
serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

13 

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. 

Saudali Amostra aprovada.  

14 

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 

Deale Amostra aprovada. 
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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 

18 

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. 

Lara 
O produto apresentou sabor levemente "salgado" e foi encontrada uma parte sólida de origem desconhecida no interior da peça. Amostra reprovada.  

20 

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. 

Muilktop 
O produto apresentou sabor e aroma característico, porém ao ser misturado a outro alimento (frango desfiado) não se misturou homogeneamente. Amostra reprovada. 

21 

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, 

Mariana Amostra aprovada. 
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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. 
Não foi solicitada amostra do item 07 ao próximo colocado, tendo em vista ser marca já utilizada pelo 
Senac-DF. Segue laudo da segunda avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

18 

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. 

Luiggi 

O produto possui cor e aroma adequados. 
Quanto à consistência e textura verifica-se um 
alto teor de gordura o que compromete o uso do 
produto em preparações que requerem que o 
mesmo seja fatiado (mistos, lasanhas, canelone, 
bife à parmegiana, banana de jaleco, etc). O 
sabor de gordura também é bem acentuado. 
Amostra reprovada. 

20 

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 

Canto de Minas Amostra aprovada. 
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validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. 
Não foi solicitada amostra ao próximo colocado do item 18, tendo em vista ser marca já utilizada pelo 
Senac-DF. Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. 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. 

MC Cain Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Caixa 51 74,99 3.824,49 

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. 

Danubio Alimente Alimentos Eireli Bisnaga 155 17,85 2.766,75 

3 
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. 

Daucy Alimente Alimentos Eireli Pacote 120 20,65 2.478,00 

4 

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. 

Itambe BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda Caixa 12 38,59 463,08 

5 

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. 

Itambe BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda Caixa 13 38,69 502,97 

6 

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. Validade mínima de 20 dias a contar da data da entrega. 24 X 170 grs. 

Itambe BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda Caixa 11 38,59 424,49 
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7 
Manteiga sem sal em barra 200 gramas. Ingredientes: Creme de leite. Validade mínima 30 a contar da data da entrega. 

Itambe BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda Barra 114 6,95 792,30 

8 

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. 

Hebrom Alimente Alimentos Eireli Barra 11 121,55 1.337,05 

9 

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. 

Germana Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Caixa 49 109,00 5.341,00 

10 

Massa fresca para pastel, 24X500 grs. Massa pé 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. 

Germana Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Caixa 8 107,90 863,20 

11 

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 219 24,99 5.472,81 

12 

Peito de peru, defumado: Peito de peru peça inteira: 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 Alimente Alimentos Eireli kg 212 28,67 6.078,04 
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13 

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. 

Saudali Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Kg 1.889 11,08 20.930,12 

14 

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 

Deale Alimente Alimentos Eireli Kg 182 23,53 4.282,46 

15 

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. 

Hebrom Alimente Alimentos Eireli Kg 60 24,95 1.497,00 
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16 

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. 

Hebrom Alimente Alimentos Eireli Kg 90 24,91 2.241,90 

17 

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 unidade requisitante. 

Hebron Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Kg 659 16,40 10.807,60 

18 

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 Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda Kg 4.122 17,00 70.074,00 
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19 

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 12 6,52 78,24 

20 

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 Alimente Alimentos Eireli Bisnaga 240 10,90 2.616,00 

21 

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. 

Mariana Alimente Alimentos Eireli Kg 433 6,92 2.996,36 

22 

Salsicha tipo Hot dog: Embutido de carne bovina/suína com no máximo de 2% de amido. Com aspecto característico, cor própria sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo de 10%. Pacotes de 3 ou 5 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de 

Resende Alimente Alimentos Eireli kg 275 5,15 1.416,25 
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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. 
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  


