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CONCORRÊNCIA SRP Nº 27/2017 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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 27/2017 que tem como objeto o registro de preço para a eventual 
aquisição de peixes e frutos do mar, para atender as necessidades do Senac-DF. Não foram 
solicitadas amostras dos itens 1, 2, 3, 6, 10, 12 e 14, por serem marcas já utilizada pelo 
Senac-DF. Foram solicitadas amostras a empresa Armalog Congelados Distribuidora de 
Alimentos Eireli dos itens 4, 5, 7, 8, 9 e 13; Cetil Suprimentos Ltda do item 11, porem a 
empresa não apresentou amostra do item 11. Segue laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

4 

Filé de merluza (G), a partir de 200 gr, sem pele, sem espinhas, congelado: Pacote 800 GRS. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 

Produto apresenta sabor, cor e textura adequados, porém foram encontradas muitas espinhas (não característico de filé) na amostra analisada, risco de acidente do consumidor final. Os itens são descritos como G e M, mas não apresentam diferença significativa de tamanho. Amostra reprovada. 

5 

Filé de merluza (M), até 200 grs, sem pele, sem espinhas, congelado: Pacote 800 GRS, Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 

Produto apresenta sabor, cor e textura adequados, porém foram encontradas muitas espinhas (não característico de filé) na amostra analisada, risco de acidente do consumidor final. Os itens são descritos como G e M, mas não apresentam diferença significativa de tamaho. Amostra reprovada. 

7 

Filé de pescada branca (G) de 500grs a 1 kg por filé, sem pele, sem espinha, sem gelo, congelado, caixa com 20kg.Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar Amostra aprovada. 

8 

Filé de salmão Premium 2/3, 1 kg a 1,8 kg por filé, sem espinhas, congelado, embalado a vácuo, caixa com 10kg.Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e 

Villa do Mar 
Produto apresenta espessura, textura e coloração adequadas, porém sabor não característico de salmão. Amostra reprovada. 
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informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

9 

Filé de tilápia legítimo, 120/160gr por filé, congelado, sem pele, sem espinha, caixa com 15kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir  da data de entrega. 

Villa do Mar Amostra aprovada. 

13 

Tambaqui em postas, congelado, (Peixes de 1,5 a 2 kg).Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar Amostra aprovada. 

Não foram solicitadas amostras aos próximos colocados dos itens 4, 5 e 8, tendo em vista serem marcas 
já utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo da segunda avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

11 

Peixe salgado tipo bacalhau, desfiado/lascas, caixa com 10kg,refrigerado. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Amostra aprovada. 

Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. FATOR EMBALAGEM QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Camarão sete barbas (G), congelado, descascado: 200/300 peças/kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 

KG PACOTE 2 KG 919 23,62 21.706,78 

2 

Dourada em postas congelado, (Peixes de 1 a 2 kg): Pacote 800 grs: Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve 

Santa Lucia 
Cetil Suprimentos Ltda KG CAIXA 20 KG 317 17,88 5.667,96 
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constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

3 

Filé de dourada, congelado, sem espinhas, sem pele, 1kg a 1,5kg por filé, caixa média 20kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 20 KG 440 22,90 10.076,00 

4 

Filé de merluza (G), a partir de 200 gr, sem pele, sem espinhas, congelado: Pacote 800 GRS. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 20 KG 99 16,90 1.673,10 

5 

Filé de merluza (M), até 200 grs, sem pele, sem espinhas, congelado: Pacote 800 GRS, Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 20 KG 558 16,30 9.095,40 

6 

Filé de pescada amarela (G), 1,5kg a 2kg por filé, sem pele, sem espinha, sem  gelo, congelado, caixa com 20kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 20 KG 60 37,90 2.274,00 

7 

Filé de pescada branca (G) de 500grs a 1 kg por filé, sem pele, sem espinha, sem gelo, congelado, caixa com 20kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG CAIXA 20 KG 160 26,50 4.240,00 
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momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

8 

Filé de salmão Premium 2/3, 1 kg a 1,8 kg por filé, sem espinhas, congelado, embalado a vácuo, caixa com 10kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 10 KG 10 41,90 419,00 

9 

Filé de tilápia legítimo, 120/160gr por filé, congelado, sem pele, sem espinha, caixa com 15kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir  da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG CAIXA 12 KG 2.479 22,75 56.397,25 

10 

Kani kama pacote com 250gr, bastão feito com carne de peixe, sabor imitação de carne de caranguejo, congelado. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Inak Cetil Suprimentos Ltda KG BASTÃO 250 GR 10 5,38 53,80 

11 

Peixe salgado tipo bacalhau, desfiado/lascas, caixa com 10kg, refrigerado. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG CAIXA 10 KG 980 24,25 23.765,00 

12 

Surubim em postas, sem rabo, sem cabeça, congelado, (Peixes com no mínimo 2 kg). Caixa com 20kg. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 20 KG 368 19,90 7.323,20 
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informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

13 

Tambaqui em postas, congelado, (Peixes de 1,5 a 2 kg). Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG CAIXA 20 KG 100 12,50 1.250,00 

14 

Tambaqui inteiro, (Peixes de 1,5 a 2 kg), sem escamas, eviscerado, congelado. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, flexível e resistente, que garanta integridade do produto até o momento do consumo, deve constar dados de identificação e informações do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. Validade mínima de 20 dias a partir da data de entrega. 

Arigato Saúde Rio e Mar Comércio Ltda KG CAIXA 20 KG 215 10,90 2.343,50 

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  


