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CONCORRÊNCIA Nº 16/2018 
 

ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANALISE DAS AMOSTRAS 
 
 
Às quatorze horas e cinco minutos do dia sete do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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 16/2018 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para 
a eventual aquisição de peixes e frutos do mar, com entrega parcial, para atender as 
necessidades do Senac-DF. O item 07 foi cancelado devido o valor esta acima do valor 
estimado. Foram solicitadas amostras a empresa Cetil Suprimentos Ltda dos itens 02 e 12; e 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli dos itens 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11. 
Segue laudo de avaliação das amostras: 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

1 

Camarão sete barbas (G), congelado 7B G 200/300 IQF, descascado e eviscerado, pacote com 2kg. 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 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, tivemos perda somente em degelo de 1,472kg (60%) do produto, além de que o tamanho do camarão é muito pequeno para ser considerado "G". Amostra reprovada 

2 

Dourada em postas congelado, pacote 800gr, 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. 

Beira Mar 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, tivemos perda somente em degelo de 37% do produto, uma perda maior que o permitido pelo MAPA que é de 12%. Amostra reprovada 

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. 

Villa do Mar 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório; Sabor: Satisfatório; Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, Tivemos perda de 28% do produto somente no degelo, segundo o Ministério da Agricultura pode-se ter de glaciamento máximo de 12% da quantidade total do produto. Amostra reprovada 
4 Filé de merluza (G), congelado sem pele, sem espinhas, pacote de 1 kg, caixa de 18kg. Embalado em saco plástico Villa do Mar Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  
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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. 

Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, Tivemos perda de 42% do produto somente no degelo, segundo o ministério da agricultura (IN 21 de 31 de maio de 2017) pode-se ter de glaciamento máximo de 12% da quantidade total do produto. Amostra reprovada 

5 

Filé de merluza (M), congelado até 200 grs, sem pele, sem espinhas, congelado, pacote de 1 kg, caixa de 18kg. 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 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, Tivemos perda de 18% do produto somente no degelo, segundo o Ministério da Agricultura pode-se ter de glaciamento máximo de 12% da quantidade total do produto. Amostra reprovada 

6 

Filé de pescada branca (G), congelado 800g a 1200 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 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, Tivemos perda de 23% do produto somente no degelo, segundo o ministério da agricultura pode-se ter de glaciamento máximo de 12% da quantidade total do produto. Amostra reprovada 

8 

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 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem um degelo muito alto, Tivemos perda de 30% do produto somente no degelo, segundo o ministério da agricultura pode-se ter de glaciamento máximo de 12% da quantidade total do produto. Amostra reprovada 

9 

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 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Insatisfatório. O produto tem a presença de uma grande quantidade de espinhos, o que causa perda e ainda prejuízo na preparação do produto final, 
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podendo haver reclamações por parte do cliente. Amostra reprovada 

10 

Surubim em postas, sem rabo, sem cabeça, congelado, pacote com 1kg, 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 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Satisfatório. Amostra aprovada 

11 

Tambaqui em postas, congelado, caixa em 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. 

Villa do Mar 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Satisfatório. Amostra aprovada 

12 

Tambaqui inteiro, peças de 1,5kg 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. 

Beira  Mar 

Cor: satisfatório;  Aroma: Satisfatório;  Textura: Satisfatório;  Sabor: Satisfatório;  Consistência: Satisfatório; Rendimento: Satisfatório. Amostra aprovada 

 Os itens 04, 05, 06, 08 foram cancelados, pois os valores dos próximos colocados estavam acima do valor estimado. Foram solicitadas amostras as empresas Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli do item 02, no qual a empresa não apresentou; Cetil Suprimentos Ltda do item 03. Segue laudo da segunda avaliação das amostras:  
ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS AMOSTRAS 

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. 

AMAZON 

O produto apresenta cor, odor, textura e sabor característicos. Apresentou bom rendimento, sem perdas significativas durante o degelo. Os filés se mantiveram com carne firme, mesmo após o descongelamento, bem como sua conformação durante o preparo. Amostra aprovada  O item 02 foi cancelado, por não haver próximo colocado para o item. Segue resultado final:  
ITEM DESCRIÇÃO MARCA EMPRESA VENCEDORA U.M. QTD. VALOR (R$) 

UNT. TOTAL 
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1 

Camarão sete barbas (G), congelado 7B G 200/300 IQF, descascado e eviscerado, pacote com 2kg. 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 1282 22,50 28.845,00 

2 

Dourada em postas congelado, pacote 800gr, 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. 

Cancelado 

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. 

Amazon Cetil Suprimentos Ltda KG 271 29,26 7.929,46 

4 

Filé de merluza (G), congelado sem pele, sem espinhas, pacote de 1 kg, caixa de 18kg. 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. 

Cancelado 5 

Filé de merluza (M), congelado até 200 grs, sem pele, sem espinhas, congelado, pacote de 1 kg, caixa de 18kg. 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. 

6 

Filé de pescada branca (G), congelado 800g a 1200 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 
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partir da data de entrega. 

7 

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. 

8 

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. 

9 

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 1253 26,90 33.705,70 

10 

Surubim em postas, sem rabo, sem cabeça, congelado, pacote com 1kg, 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 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 452 19,65 8.881,80 

11 

Tambaqui em postas, congelado, caixa em 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. 

Villa do Mar 
Armalog Congelados Distribuidora de Alimentos Eireli 

KG 98 15,99 1.567,02 
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12 

Tambaqui inteiro, peças de 1,5kg 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. 

Praia Mar Cetil Suprimentos Ltda KG 73 13,17 961,41 

 
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    Tamires Silva Filho Membro  Layane Silva Albuquerque Membro  


