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CONCORRÊNCIA SRP Nº 03/2020 
ATA DA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

 
 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de maio do ano dois mil e vinte, 
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 análise das amostras apresentadas na Concorrência 
SRP nº 03/2020, que tem como objeto o registro de preço para a eventual aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis do tipo frios, para atender as necessidades do Senac-DF. 
Foram solicitadas amostras a empresa Uédama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda EPP, 
dos itens a seguir relacionados. Segue laudo de avaliação das amostras: 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA RESULTADO DAS ANÁLISES 

06 

Ervilha fresca, congelada, pacote 1 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. 

AGIPEL 

O produto apresentado está dentro 
dos padrões organolépticos de 
qualidade exigidos pelo Senac. 
Amostra aprovada. 

16 

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. 

PRIMOR 

O produto apresentado está dentro 
dos padrões organolépticos de 
qualidade exigidos pelo Senac. 
Amostra aprovada. 

46 

Queijo parmesão peça inteira. Produto 
de primeira qualidade, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
Quantidade de cloreto de sódio tolerável ao 
paladar, embalagem original à 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. 

TAMAKAVI 

O produto apresentado não 
apresentava cor, aroma, textura, 
sabor e consistências satisfatórias, 
uma vez que não havia maduração 
ideal do produto. Amostra 
Reprovada. 

49 

Queijo prato, peça inteira. Produto de 
primeira qualidade, quantidade de cloreto 
de sódio tolerável ao paladar, com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. 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, 

LIZ 

O produto apresentado possui 
característcas organolépticos de 
qualidade exigidos pelo Senac. 
Amostra Aprovada. 
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número de lote, quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. 

O item 46 foi cancelado por não haver oferta de empresa próxima colocada para o item. A 
amostra solicitada do item 17 não foi entregue, sendo cancelado pela Comissão, por não 
haver oferta de empresa próxima colocada para o item. Não houve cotação para os itens 01, 
07, 09, 10, 18, 20, 21, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 58, 59 e 60, os quais foram 
cancelados. Segue resultado final: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA U.M. QTD 
VALOR (R$) 

UNIT. TOTAL 

1 

Blanquet de Peru.  Elaborado com carne de 
peito de Peru cozida e temperada com 
menos de 4% de gordura, isento de gordura 
trans. 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.    

CANCELADO 

2 

Cream cheese 150 grs. Original sem 
adição de amido. 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. 

DANÚBIO Pote 360 6,36 2.289,60 

3 

Cream cheese tradicional bisnaga, 
1,2kg. Original sem adição de amido: 
Bisnaga de 1,2 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. 

SCALA Pacote 100 22,00 2.200,00 

4 
Creme de leite fresco, 01 L. Com gordura 
láctea - mínimo 35%, 15 D, sob refrigeração. 
A embalagem deve conter data de validade, 

TIROLEZ Garrafa 600 21,79 13.074,00 
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identificação da marca, número do lote, 
procedência e composição. 

5 

Creme de leite fresco, 500ml. Com 
gordura láctea - mínimo 35%, 15 D, sob 
refrigeração. A embalagem deve conter data 
de validade, identificação da marca, número 
do lote, procedência e composição. 

QUATÁ Garrafa 495 6,04 2.989,80 

6 

Ervilha fresca, congelada, pacote 1 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. 

AGITEL Pacote 40 15,00 600,00 

7 

Ervilha fresca, congelada, pacote 300g. 
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. 

CANCELADO 

8 
Gordura vegetal hidrogenada. 
Embalagens de 500g. Prazo de validade: 
Mínimo de 12 meses 

PRIMOR Pacote 210 6,00 1.260,00 

9 

Iogurte branco integral, copo 170 g. 
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. 

CANCELADO 

10 

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.  

11 

Lombo tipo Canadense. Elaborado com 
lombo suíno cozido, temperado e levemente 
defumado. Menos de 2% de gordura, isento 
de gordura trans. Produto de fabricação 
nacional, sem registro de irregularidades 
junto à ANVISA e certificado pelo Ministério 
da Agricultura - SIF. Entregar junto com a 
amostra a marca e a relação de ingredientes 
da composição. 

SERARA Kg 100 25,00 2.500,00 

12 

Manteiga com sal em barra 200 gramas. 
Ingredientes: Creme de leite.  Fabricada a 
partir de matérias-primas selecionadas. 
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. O produto deverá estar isento de 
ranço e de outras características 
indesejáveis.  Validade mínima 30 a contar 
da data da entrega. 

ITAMBÉ tablete 480 7,40 3.552,00 

13 

Manteiga sem sal em barra 200 gramas. 
Ingredientes: Creme de leite. Apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. O 
produto deverá estar isento de ranço e de 
outras características indesejáveis. Validade 
mínima 30 a contar da data da entrega. 

ITAMBÉ tablete 1500 7,40 11.100,00 

14 

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 

SCALA Barra 150 160,00 24.000,00 
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composição. Validade mínima de 30 dias a 
contar da data da entrega. 

15 

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 Balde  200 79,20 15.840,00 

16 

Margarina 80% de lipídios, 2kg. 
Margarina vegetal com sal, composto de 
80% de lipídios, obtida da emulsão de 
gorduras e óleos alimentares vegetais, 
podendo conter vitamina e outras 
substâncias permitidas, com aspecto cor, 
cheiro e sabor próprio, prazo de validade de 
no mínimo 6 meses a partir da entrega do 
produto. Sugestão de marcas: primor/ 
pastella/ medalha de ouro. 

PRIMOR/PAS
TELLA/MEDA

LHA DE 
OURO 

Barra 342 18,00 6.156,00 

17 

Margarina 80% lipídios, folhada, 2 kg. 
Margarina para folhados, emulsão plástica, a 
base de óleos vegetais líquidos e 
hidrogenados, 80% de lipídeos, de coloração 
levemente amarelada com odor e sabor 
característicos a manteiga. Embalagem de 
01 kg.  Prazo de validade de no mínimo 3 
meses a partir da entrega do produto. 
Sugestão de marcas: gradina/ sofiteli / 
bugge. 

CANCELADO 

18 

Margarina cremosa com sal, teor lipídico 
de 65% a 85%. Não deve conter em sua 
composição gordura do tipo trans. Embalada 
em pote plástico resistente de 500g, com 
proteção interna pós tampa (lacre). No seu 
rótulo deve conter prazo de validade/lote e 
informação nutricional.  

CANCELADO 

19 

Margarina croissant, 80% lipídios, barra 
02 kg.  Margarina, tipo rica, para croissant, 
em tabletes com 02 kg, hermeticamente 
vedado e resistente. No seu rótulo deve 
conter prazo de validade/lote e informação 
nutricional. 

RICCA Pacote 240 22,00 5.280,00 

20 
Massa elástica, na cor branca, 500g. No 
seu rótulo deve conter prazo de validade/lote 
e informação nutricional.  

CANCELADO 

21 

Peito de Chester light, defumado, 
fatiado. Peito de chester defumado (carne 
cozida e defumada de ave chester), baixo 
teor 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.  Com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 



 

                            

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
Departamento Regional do Distrito Federal 
 
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030 
Tel.: 61 3313-8828   www.senacdf.com.br 

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. 

22 

Peito de peru defumado peça inteira. 
Produto 100% carne de peru, sem capa de 
gordura, elaborado através de um processo 
de defumação natural que acentua o sabor e 
o aroma do peito de peru, 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. Com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. 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.  

REZENDE Kg 100 38,50 3.850,00 

23 

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. Com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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.  

SEARA Kg 390 26,00 10.140,00 

24 

Peito de peru, fatiado. 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. Com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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.  

CANCELADO 

25 
Presunto cozido sem capa de gordura 
oval. Produto 100% carne suína, peças de 
3,4 kg, cuja embalagem original deve ser a 

SEARA Pacote 420 17,80 7.476,00 
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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.  

26 

Presunto cozido sem capa de gordura, 
fatiado. Produto 100% carne suína, 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. Com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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 30 dias a partir 
da data de entrega.  

CANCELADO 

27 

Presunto de Parma, fatiado, 100 grs. 
Produto 100% carne suína, 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. Com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. 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. 

SADIA Pacote 20 150,00 3.000,00 

28 

Presunto de peru defumado, fatiado. 
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. Com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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. 

SEARA Kg 240 23,24 5.577,60 

29 

Presunto de peru, peça. 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. Com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 

SEARA kg 30 18,50 555,00 
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peculiares. 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. 

30 

Queijo brie. Produto de primeira qualidade, 
com apresentação, aspecto, cheiro, sabor e 
cor peculiares. 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. 

CANCELADO 

31 

Queijo Camembert 125g. Produto de 
primeira qualidade, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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. 

TIROLEZ Pacote 60 25,00 1.500,00 

32 

Queijo coalho peça inteira. Produto de 
primeira qualidade, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

CANCELADO 

33 

Queijo do reino. Produto de primeira 
qualidade, com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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 

QUATÁ kg 20 47,59 951,80 
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no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. 

34 

Queijo Emmental a granel. Produto de 
primeira qualidade, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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. CANCELADO 

35 

Queijo feta. 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. 

36 

Queijo gorgonzola. Produto de primeira 
qualidade, com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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. 

QUATÁ Kg 30 42,24 1.267,20 

37 

Queijo gruyere, a granel. Produto de 
primeira qualidade, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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. 

TIROLEZ Kg 135 80,00 10.800,00 

38 

Queijo mascarpone 250g. 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 

LATTERIA 
SORESINA Kg 57 29,30 1.670,10 
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nutricionais, número de lote, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do SIF. 

39 

Queijo minas curado peça inteira. 
Produto de primeira qualidade, seco sem 
umidade (soro). Com apresentação, aspecto, 
cheiro, sabor e cor peculiares. 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 

HEBRON Kg 90 30,00 2.700,00 

40 

Queijo minas curado ralado. Produto de 
primeira qualidade seco sem umidade (soro). 
Com apresentação, aspecto, cheiro, sabor e 
cor peculiares. 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. 

CANCELADO 

41 

Queijo minas fresco peça inteira. Peças 
de aproximadamente 1,1 kg. Produto de 
primeira qualidade. Com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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. 

PANIZZA Kg 30 30,00 900,00 
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42 

Queijo mussarela de búfala. Produto de 
primeira qualidade. Com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

CANCELADO 

43 

Queijo mussarela fatiado. Produto de 
primeira qualidade. Com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

ITAMBÉ Kg 3000 24,70 74.100,00 

44 

Queijo mussarela peça inteira. Produto 
de primeira qualidade. Com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. Peças 
de aproximadamente 4 kg. Produto para 
fatiar 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 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega na 
unidade requisitante 

FLEURY Kg 90 25,00 2.250,00 

45 

Queijo parmesão fracionado. Produto de 
primeira qualidade, quantidade de cloreto de 
sódio tolerável ao paladar, 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, 

QUATÁ Kg 340 47,00 15.980,00 
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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. 

46 

Queijo parmesão peça inteira. Produto de 
primeira qualidade, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
Quantidade de cloreto de sódio tolerável ao 
paladar, embalagem original à 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. 

CANCELADO 

47 

Queijo pecorino. Produto de primeira 
qualidade, quantidade de cloreto de sódio 
tolerável ao paladar. Com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares.  
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. Validade 
mínima de 60 dias a contar da data da 
entrega. 

GRAN 
MESTRI Kg 120 120,00 14.400,00 

48 

Queijo prato, fatiado. Produto de primeira 
qualidade, quantidade de cloreto de sódio 
tolerável ao paladar, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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. 

PIRACANJUBA Kg 60 32,00 1.920,00 

49 

Queijo prato, peça inteira. Produto de 
primeira qualidade, quantidade de cloreto de 
sódio tolerável ao paladar, com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. 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 

LIZ Kg 60 38,40 2.304,00 
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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. 

50 

Queijo provolone. Produto de primeira 
qualidade, quantidade de cloreto de sódio 
tolerável ao paladar, com apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares. 
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. 

HEBRON Kg 180 28,80 5.184,00 

51 

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. 

CANTO DE 
MINAS Bisnaga 90 12,50 1.125,00 

52 

Requeijão cremoso, 250g. 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. 

ITAMBÉ Bisnaga 90 4,20 378,00 

53 

Requeijão cremoso, culinário, bisnaga, 
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. 

SCALA Bisnaga 330 28,00 9.240,00 
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54 

Requeijão cremoso, culinário, bisnaga, 
400g. 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 Bisnaga 300 10,00 3.000,00 

55 

Ricota fresca: Pacotes com 
aproximadamente 500 grs. Queijo ricota 
de consistência semidura, quebradiça e 
textura compacta quando prensada. Com 
apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares. 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. 

HEBRON Pacote 60 10,50 630,00 

56 

Salame tipo italiano. Resfriado embalado à 
vácuo obtido com 60% de carne suína 
selecionada, textura firme, produto de 
primeira qualidade. Isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. No seu rótulo deve conter 
prazo de validade/lote e informação 
nutricional.  

REZENDE/SE
ARA Kg 30 35,00 1.050,00 

57 

Salaminho tipo italiano fatiado. Resfriado 
embalado à vácuo obtido com 60% de carne 
suína selecionada, textura firme, produto de 
primeira qualidade. Isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. No seu rótulo deve conter 
prazo de validade/lote e informação 
nutricional.  

SEARA Kg 300 28,20 8.460,00 

58 

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 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. 

CANCELADO 
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59 

Tofu - Queijo de soja em conserva. 
Pacote com 500g cada. No seu rótulo deve 
conter prazo de validade/lote e informação 
nutricional.  

60 
Banha de porco refinada, 01 kg. No seu 
rótulo deve conter prazo de validade/lote e 
informação nutricional.  

Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou encerrada a presente reunião e solicitou 
aos membros da CPL que assinassem a presente Ata. 
 
 

Tamires Silva Filho 
Presidente 

 
 

Sheila Cristina da Silva Carvalho 
Membro 

 Alessandra Ferreira da Silva 
Membro 

 
 
 
 
 
 
 


