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CONCORRÊNCIA Nº 03/2018 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
 
Às dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e oito do mês de fevereiro 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 nº 03/2018 que tem como objeto o fornecimento de alimentos não perecíveis, 
com entrega parcial, para atender as necessidades do Senac-DF. Foram solicitadas amostras 
a empresa N3 Distribuição de Suprimentos Eireli dos itens 12, 19, 20 e 25; Uedama Comércio 
de Produtos Alimentícios Ltda dos itens 09 e 23; e BBR 15 Comércio de Mercadorias e 
Serviços Ltda dos itens 03, 13, 14, 15 e 21. A empresa BBR 15 Comércio de Mercadorias e 
Serviços Ltda não apresentou amostra do item 21 e a empresa N3 Distribuição de 
Suprimentos Eireli não apresentou amostras dos itens 19 e 20. Não foram solicitadas 
amostras dos demais itens, por serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo de 
avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

12 

Feijão carioca 1kg - pacote. Características: tipo 1, grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, sem umidade, com registro no ministério da agricultura. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

DA MAMÃE Amostra aprovada. 

25 

Tomate seco em conserva 2kg - balde. Ingredientes: tomate, óleo vegetal, orégano, sal, conservadores benzoato de sodio e sorbato de potassio. Caracteríticas: devidamente lacrado, peso drenado 1,4kg. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

SANTA CLARA 

Textura condizente ao produto, aroma e sabor forte, o produto forma uma camada espessa de gordura na parte superior do pote. Produto de qualidade inferior ao utilizado atualmente. Amostra reprovada. 

9 

Creme de leite 200gr - tetrapack. Ingredientes: creme de leite, soro de leite em pó, , estabilizantes goma xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato dissódico, citrato de sódio. Características: tetrapack, teor de gordura 17%, sem glúten, processado pelo sistema uht, inspecionado pelo ministério da agricultura (468 - s.i.f). A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

MOCOCA 

Textura rala, sabor não muito bom, aroma condizente ao produto. Não possui um bom rendimento e não proporciona cremosidade às preparações. Produto de qualidade inferior ao utilizado. Amostra reprovada. 

23 

Óleo composto / misto 5lt. Características: óleo limpo de resíduos, com no máximo 04 (quatro) misturas obtido a partir de espécie vegetal informando o percentual, sendo o mínimo de 20% (g/100g), e o azeite de oliva de 15% (g/100g). Deverá ter índice de peróxidos de no máximo 10 meq/kg e que se apresente líquido a 25ºc. O produto deve ser designado de óleo, seguido dos 

DOM GRANEIRO Amostra aprovada. 
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óleos de origem em ordem descrescente da respectiva proporção, conforme definição da anvisa. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

3 

Arroz branco 5kg - pacote. Características: branco, longo, fino, tipo 1, polido beneficiado, sem glúten, no mínimo 90% de grãos inteiros, máximo 14% de umidade, com rendimento mínimo 2,5 vezes e coloração branca. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

QUIT Amostra aprovada. 

13 

Feijão preto 1kg - pacote. Características: tipo 1, grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, sem umidade, com registro no ministério da agricultura. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

QUIT Amostra aprovada. 

14 
Leite condensado 395gr - tetrapack. Ingredientes: leite integral, açucar, lactose. Características:  tetrapack, não contém glúten, alérgicos. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

ITALAC Amostra aprovada. 

15 

Leite uht integral longa vida 1lt - tetrapack. Ingredientes: leite integral, estabilizantes citrato de sódio, trisfofasto de sódio, monosfato monossódico, disfofato dissódico. Caracteríticas: tetrapack, processado pelo sistema uht, 3% teor de gordura, inspecionado pelo ministério da agricultura (2463 - s.i.f). A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

TRIÂNGULO 

Textura rala, aroma forte e sabor não muito agradável. Não possui um bom rendimento e não proporcionou uma maciez como deveria ás preparações. Produto de qualidade inferior ao utilizado. Amostra reprovada. Foi solicitada a empresa BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda amostras dos itens 19 e 25; Cristal Soluções Ltda amostra do item 09. A empresa BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda não apresentou amostra do item 19. Não foram solicitadas amostras dos itens 15, 20 e 21, por serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. Segue laudo da segunda avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

9 

Creme de leite 200gr - tetrapack. Ingredientes: creme de leite, soro de leite em pó, , estabilizantes goma xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato dissódico, citrato de sódio. Características: tetrapack, teor de gordura 17%, sem glúten, processado pelo sistema uht, inspecionado pelo ministério da agricultura (468 - s.i.f). A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Marajoara 

Textura rala, sabor não muito bom, aroma condizente ao produto. Não possui um bom rendimento e não proporciona cremosidade às preparações. Produto de qualidade inferior ao utilizado. Amostra reprovada 

25 
Tomate seco em conserva 2kg - balde. Ingredientes: tomate, óleo vegetal, orégano, sal, conservadores benzoato de sodio e sorbato de potassio. Caracteríticas: devidamente lacrado, peso drenado 1,4kg. A embalagem deve conter: 

Santa Chiara 
Textura condizente ao produto, aroma e sabor forte, cor esbranquiçada, o produto forma uma camada espessa de gordura na parte superior do 
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informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 
pote. Produto de qualidade inferior ao utilizado atualmente. Amostra reprovada 

Não foram solicitadas amostras dos itens 09, 19 e 25 por serem marcas já utilizadas pelo Senac-DF. O item 20 foi cancelado, tendo em vista seu valor esta acima do valor estimado. Segue resultado final: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 

1 

Açúcar cristal 5 kg - pacote. Composição: forma cristalizada, grãos uniformes e transparentes. Ingredientes: açúcar de origem vegetal, constituído fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Da Mamãe 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda PACOTE 348 8,30 2.888,40 

2 
Amido de milho 500gr - pacote. Composição: 100% amido. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Do Zé Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda PACOTE 360 1,48 532,80 

3 

Arroz branco 5kg - pacote. Características: branco, longo, fino, tipo 1, polido beneficiado, sem glúten, no mínimo 90% de grãos inteiros, máximo 14% de umidade, com rendimento mínimo 2,5 vezes e coloração branca. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Quit BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda PACOTE 474 10,71 5.076,54 

4 

Arroz integral 1kg - pacote. Características: longo, fino , tipo 1, subgrupo parboilizado integral, grãos inteiros, primeira qualidade, sem fermentação, mofo, isento de sujeiras e acondicionado em saco plástico atóxico. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Biju Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda PACOTE 1230 3,89 4.784,70 

5 

Azeite de oliva extra virgem 5lt - galão. Características: entre 0% e 0,5% de acidez, extra virgem, obtido de espécie vegetal, fruto da oliveira (olea europaea l.), pela prensagem das azeitonas, sem nenhum tipo de processo em condições térmicas, que produzam alteração no azeite, além da decantação, centrifugação e filtração. Isento de ranço, substâncias estranhas, sem cheiro forte, cumprindo as exigências previstas em legislação específica. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Molinos N3 Distribuição de Suprimentos Eireli GALÃO 75 57,60 4.320,00 
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6 

Azeitona preta sem caroço em conserva 3kg - balde. Ingredientes: azeitonas pretas, água, sal e ácido cítrico. Caracteríticas: preta,  inteira, sem caroço, imersa em líquido conservante, devidamente lacrado, peso drenado em 2kg. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Ting Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda BALDE 49 31,20 1.528,80 

7 

Azeitona verde sem caroço em conserva 3kg - balde. Ingredientes: azeitonas verdes, água, sal e ácido cítrico. Caracteríticas: verde,  inteira, sem caroço, imersa em líquido conservante, devidamente lacrado, peso drenado em 2kg. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Rili Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda BALDE 233 26,40 6.151,20 

8 

Café torrado moido a vacuo 500gr - pacote. Características: torrado, moído, 1ª qualidade, a vácuo, homogêneo do tipo superior, predominancia arábica e selo da abc. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Export Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda PACOTE 760 8,38 6.368,80 

9 

Creme de leite 200gr - tetrapack. Ingredientes: creme de leite, soro de leite em pó, , estabilizantes goma xantana, goma jataí, goma guar, carragena, fosfato dissódico, citrato de sódio. Características: tetrapack, teor de gordura 17%, sem glúten, processado pelo sistema uht, inspecionado pelo ministério da agricultura (468 - s.i.f). A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Italac N3 Distribuição de Suprimentos Eireli UNIDADE 4617 2,12 9.788,04 

10 

Extrato tomate tradicional 2kg - sachet. Ingredientes: molho alimentício, composição básica concentrado de tomate, sal, açúcar e condimento aspecto físico pastosa. A embalagem sachet deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Bonare BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda SACHET 228 6,72 1.532,16 

11 

Farinha de trigo 1kg - pacote. Características: sem umidade, branca, fina, especial, tradicional. Ingredientes: trigo, ferro e ácido. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Vitoriosa BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda PACOTE 2020 2,02 4.080,40 
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12 

Feijão carioca 1kg - pacote. Características: tipo 1, grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, sem umidade, com registro no ministério da agricultura. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Da Mamãe N3 Distribuição de Suprimentos Eireli PACOTE 1120 3,20 3.584,00 

13 

Feijão preto 1kg - pacote. Características: tipo 1, grão novo, inteiro, aspecto brilhoso e liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas, sem umidade, com registro no ministério da agricultura. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Quit BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda PACOTE 1190 3,80 4.522,00 

14 

Leite condensado 395gr - tetrapack. Ingredientes: leite integral, açucar, lactose. Características:  tetrapack, não contém glúten, alérgicos. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Italac BBR 15 Comércio de Mercadorias e Serviços Ltda UNIDADE 3699 2,79 10.320,21 

15 

Leite uht integral longa vida 1lt - tetrapack. Ingredientes: leite integral, estabilizantes citrato de sódio, trisfofasto de sódio, monosfato monossódico, disfofato dissódico. Caracteríticas: tetrapack, processado pelo sistema uht, 3% teor de gordura, inspecionado pelo ministério da agricultura (2463 - s.i.f). A embalagem deve conter: data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Italac Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda UNIDADE 6840 2,32 15.868,80 

16 

Macarrao espaghetti grano duro 500gr - pacote. Ingredientes: farinha de trigo grano duro e água. Características: pode conter traços de ovo, cozimento em 11 minutos, contém glúten. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Petybon N3 Distribuição de Suprimentos Eireli PACOTE 420 5,42 2.276,40 

17 

Macarrao fetuccine grano duro 500gr - pacote. Ingredientes: farinha de trigo grano duro e água. Características: pode conter traços de ovo, cozimento em 9 minutos, contém glúten. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Petybon N3 Distribuição de Suprimentos Eireli PACOTE 300 5,48 1.644,00 
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18 

Macarrao fusilli grano duro 500gr - pacote. Ingredientes: farinha de trigo grano duro e água. Características: pode conter traços de ovo, cozimento em 10 minutos, contém glúten. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Renata N3 Distribuição de Suprimentos Eireli PACOTE 140 4,75 665,00 

19 

Macarrao penne grano duro 500gr - pacote. Ingredientes: farinha de trigo grano duro e água. Características: pode conter traços de ovo, cozimento em 10 minutos, contém glúten. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Renata Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda PACOTE 340 6,95 2.363,00 

20 

Macarrao penne integral 500gr - pacote. Ingredientes: sêmola de trigo durum e farelo de trigo. Características: pode conter traços de ovo, cozimento em 8 minutos, contém glúten. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Cancelado 

21 

Margarina vegetal 75% lipídeos 15kg - balde. Ingredientes: óleos vegetais, líquido e hidrogenado, sem sal, lecitina de soja, ácido lático, sorbato de potássio, benzoato de sódio, ácido cítrico e bht. Características: sem adição de água e com 75% a 80% de lipídeos. Embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Amélia Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda BALDE 81 80,00 6.480,00 

22 

Molho tomate tradicional 2kg - sachet. Ingredientes: tomate, açucar, amido modificado, sal, cebola, óleo de soja, alho, orégano e realçador de sabor glutamato monossódico. Características: não contém glúten e embalado em sachet. Embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Bonare Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda UNIDADE 696 6,30 4.384,80 

23 

Óleo composto / misto 5lt. Características: óleo limpo de resíduos, com no máximo 04 (quatro) misturas obtido a partir de espécie vegetal informando o percentual, sendo o mínimo de 20% (g/100g), e o azeite de oliva de 15% (g/100g). Deverá ter índice de peróxidos de no máximo 10 meq/kg e que se apresente líquido a 25ºc. O produto deve ser designado de óleo, seguido dos óleos de origem em ordem descrescente da respectiva proporção, conforme definição da anvisa. A embalagem deve conter: 

Dom Graneiro 
Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda GALÃO 174 37,00 6.438,00 
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informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

24 

Óleo de soja 900ml - garrafa. Características: refinado, tipo 1, garrafa pet, 100% de origem vegetal, sem gordura trans, filtrado. Embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Soya Uedama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda GARRAFA 3440 3,20 11.008,00 

25 

Tomate seco em conserva 2kg - balde. Ingredientes: tomate, óleo vegetal, orégano, sal, conservadores benzoato de sodio e sorbato de potassio. Caracteríticas: devidamente lacrado, peso drenado 1,4kg. A embalagem deve conter: informações nutricionais, data de validade, identificação da marca, número do lote e procedência. 

Ting Cristal Comércio e Representações Ltda BALDE 200 31,78 6.356,00 

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    Alessandra Ferreira da Silva Membro  Graziela Dias de Oliveira Membro  


