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PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte do mês de março 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 no Pregão Presencial nº 
02/2018 que tem como objeto a aquisição de pães, para atender as necessidades deste 
Senac-DF. Foram solicitadas amostras a empresa Xavier Lima Comercial Eireli dos itens 1 ao 
13. Segue laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO RESULTADO DAS AMOSTRAS 

01 
Pão francês: 50 gramas, embalados em pacotes de 25 unidades, embalagem, saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

02 
Pão de hot-dog (careca): 50 gramas, embalados em pacotes de 10 unidades, embalagem saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

03 
Pão de forma tradicional: 550 gramas, fatiado na vertical, embalagem saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

04 
Pão de forma integral: 600 gramas, fatiado na vertical, embalagem saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

05 
Pão de forma tradicional: 550 gramas, corte tradicional, embalagem saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

06 
Pão de forma integral: 600 gramas, corte tradicional, embalagem saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

07 
Pão mini baguete tradicional: 125 gramas, embalados em pacotes de 10 unidades, embalagem, saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Cor: Satisfatório; Aroma: Satisfario; Textura: Não satisfatório, produto muito ressecado; Sabor: Satisfatório; Consistência: Não Satisfatório, produto muito ressecado; Rendimento: Satisfatório. Amostra reprovada. 

08 
Pão mini baguete integral: 125 gramas,  embalados em pacotes de 10 unidades, embalagem, saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Cor: Satisfatório; Aroma: Satisfario; Textura: Não Satisfatório, produto muito ressecado; Sabor: Satisfatório; Consistência: Não Satisfatório, produto muito ressecado; Rendimento: Satisfatório. Amostra 
reprovada. 

09 
Pão de metro tradicional: 250 gramas, embalagem, saco de papel branco não reciclado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 
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10 
Pão de metro com gergelim: 250 gramas, embalagem, saco de papel branco não reciclado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

11 
Pão de batata: 40 gramas, embalados em pacotes de 10 unidades, embalagem, saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

12 
Pão de milho: (Fofinho) 40 gramas, embalados em pacotes de 10 unidades, embalagem, saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação coincidente com a data de entrega, e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

13 
Pão de Hamburguer: 100 gramas, embalados em pacotes de 04 unidades, embalagem saco plástico atóxico transparente lacrado, com data de fabricação e data de validade em rótulo indelével. 

Amostra aprovada. 

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  Tamires Silva Filho Membro  


