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Município dei Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

ATA DE ABERTURA E TLJLtAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 22612019 
NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 010/2019 

ATAN°. 226/2019 

No dia 03/05/19, fez-se presente às 09:00 horas, para realizar na sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Riqueza, em sua sede administrativa, sito a Rua João Mari, 55, Centro, município 
de Riqueza, Santa Catarina, sessão pública para o recebimento de propostas e habilitações 
relativas à licitação na modalidade Pregão Presencial n° 010/2019, cujo objeto é aquisição 
estimada e parcelada de materiais e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa 
de Apoio à Pessoa Idosa desenvolvido pelo Município de Riqueza, de acordo com as condições 
do Edital do Pregão respectivo, com a presença do servidor Sr. André Dorigon, pregoeiro 
designada pela Portaria n° 430/2 9 17 de 01 de Setembro de 2017,   e dos servidores membros da 
equipe de apoio, sendo a Sra. Sinone Rohde Bizeilo e o Sr. Oldemar Bernardes. No horário 
definido no Edital 09:10 horas o Pregoeiro deu como aberta a Sessão Pública de realização do 
Pregão, procedendo-se inicialmente ao período de identificação/ credenciamento 
da(s)empresa(s) licitante(s) e seu(s) respectivo(s) representante(s) legal(is). Por parte dos 
proponentes, participaram da sessão, apresentando o credenciamento e munidos dos envelopes 
n°1e2: 

Cód. Razão social do Proponente 
i CNPJ/CPF do Representante Documento Prop. 1 Proponente  

DISTRIB. DE BEBIDAS CAPOÀM 00512008/0001 ..-37 Teimo Capoani 729.836.049- 
LTDA - ME 34 

90 PADARIA E CONFEITARIA RIQUEZA 063.707.769- 
LTDA-ME 00.142.780/0001-04 Camila Prochnau  55 

536 SUPERMERCADO NAIB0 LTIA ME 01.123.147/0001-31 Douglas Naibo 009.651.919- 
31 

1720 MERCADO RIQUEZA LTDA ME 13.228.50010001-27 Sem representante presente 
1863 SCS COMERCIO LTDA ME 13.995.853/0001-52  Cristiano 077.835.629- 

Schimelfenig 90 
1956 A.E.M OESTE COMERCIAL LIJDA ME 12.144.365/0001-79 Adilson Ronei Bao 892.305.319- 

87 
2099 SOLUTO DISTRIBUIDORA 'LTDA 16.738.785/0001-34 Alcione da Silva 090.318.159- 

ME  26 

Com vistas à utilização das ç 
as empresas apresentaram a 
Pequeno Porte. 

Procedida à abertura do envelope 
se à análise de seus conteúdos. A 
pelo Pregoeiro verificou-se que 
Edital. Registra-se que, não obst 
pelo fornecimento de produtos/s 
anresentem boa aualidade. sob n 

dispostas na Lei Complementar n.° 123/2006, todas 
Preliminar para Microempresas ou -Empresas de 

ntificado com o número 01 - Proposta Comercial, passou-
as análises criteriosas das propostas comerciais efetuada 

is as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do 
a conferência efetuada, ficam as licitantes responsáveis 

ços que atendam a todas as especificações exigidas, que 
das sances nrevistAs em Fdit1 e 

Valor Valor Lote Item Und. Marca Descri - 	 : çao Objetos Quant. Unit. Proponente Total R$ 

DISTRIB. DE 
BEBIDAS 1 4 Und DANFEA A a era1 5/ gas 500 100,0 1,3700 137,0000 COM LTDA - 

ME 

Rua João Matil, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx9) 3675-3200 -E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br  
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kb' Município de Riqueza 
Departamento de Licit4ões, Compras e Contratos 

Á4ja 	mineral 	sem 	gás DISTRIB. DE 

5 01. DANFERRMJA embalagem com 20 litros 110,0 10,5000 1.155,0000 BEBIDAS 

(seM casco) CAPOANILTDA 
ME 

DISTRIB.DE  

26 Und LIQUIGAS 
Gás 	de cozinha (GLT - 

Boéijão P113 quilos) 20,0 80,0000 1.600,0000 BEBIDAS 
CAPOANI LTDA - 

ME 
DISTRIB. DE 

31 Und MAX carvão vegetal 5kg 50,0 11,2500 562,5000 BEBIDAS 
CAPOP3ÇI LIDA - 

ME 
DIS.TRIB. DE 

97 Und PEPSI/GUARÁNA Reigerante 	- 	 2 	L 	
- 100,0 6,3700 637,0000 BEBIDAS 

ANTÁRTICA Pesi/Guaraná Diet CAPOANI LIDA - 
ME 

DISTRIS. DE 

98 Und PEPSI/GUARANA Refrigerante 	- 	 2 	1. 	- 700, 0 6, 3700 4 	0000459 . 	 , 

BEBIDAS 
ANTARTICA Pe1si/Guaraná CAPOANI LTDA - 

ME 
DISTRIB. DE 

99 Und SUKITA/SPR1TE Refrigerantente 	- 	 2 	1. 	- 

Sullita/Sprite Diet 
100,0 6,3700 637,0000 BEBIDAS 

CAPOANI LTDA - 
ME 

DISTRIB. DE 

100 Und SUKITAJSPRITE 
Refrigerante 	- 	 2 	1. 	- 700,0 6,3700 4.459,0000 BEBIDAS 
Sukita/Sprite CAPOANI LTDA - 

ME 
PADARIA E 

19 Kg. 
PADARIA E 

CONFEITARIA Bolacha caseira 150,0 12,0000 1.800,0000 CONFEITARIA 
RIQUEZA RIQUEZA LTDA- 

ME 

PADARIA E 

________  
Cuck recheada, com peso PADARIA E 

CONFEITARIA 43 Und CONFEITARIA minimo de 900 gr.Sabores 300,0 11,9000 3.570,0000 RIQUEZA LTDA- RIQUEZA variados ________  ME 
II  

PADARIA E 

44 Und 
PADARIA E 

CONFEITARIA Cuca Simples - 500 grs. 100,0 6,0000 600,0000 CONFEITARIA 
RIQUEZA RIQUËZA LTDA- 

_______  ME 

PADARIA E Estira 	recheada, 	peso PADARIA E 

49 Und CONFEITARIA minimo 	40 	gr, 	sabores 2.000,0 2,5000 5.000,0000 CONFEITARIA 
RIQUEZA variados RIQUEZA LIDA- 

ME 
Massa 	para 	mmi 	pizza, 
pesando 	50 	gramas 	cada, 
com 	formato 	redondo 	e 
aproximadamente 12 em de 
diãnetro. 	Massa 	fresca, 
manida 	sob 	refrigeração, 
recoberta com papel filme, PADARIA E 

72 Kg. 
PADARIA E 

CONFEITARIA 
fabricado 	em 	padaria. 	A 

deverá embalagem 	conter 2.000,0 0,4800 960,0000 CONFEITARIA 
RIQUEZA RIQUEZA LiDA- 

rótulb 	com 	nome 	do ME 

fornecedor' 
	peso 

identificado, 	data 	de 
fabricação 	e 	validade 	e 
inforknação 	nutricional 	do 
produto. 	Ingredientes: 
farinha de trigo, açúcar, sal, 1 

Rua João MaI#,  55—Centro - CEP: 89.895-000 -Riqueza---SC. - 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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IJj Município di Riqueza 
W Departamento de Licit ies, Compras e Contratos 

margarina, fermento, ovos e 

agua 
PADARIA E 

PADARIA E Pão de cachorro quente - 50 CONFEITARIA 84 Und CONFEITA 
g. 

3.000,0 0,6000 1.800,0000 
RIQUEZA RIQUEZA LTDA- 

- ME 
PADARIA  

85 Und 
PADARIA E 

CONFEITARIA pão fatiado 100,0 5,9000 590,0000 
CONFEITARIA 

RIQUEZA RIQUEZA LTDA- 
________  ME 

PADARIA E 

86 Uad 
PADARIA 

CONFEITARIA 
Pão francês - 	 50 	gramas 

1.000,0 0,4500 450,0000 
CONFEITARIA 

RIQUEZA (feito no dia da entrega). RIQUEZA  LTDA- 
ME 

Tora Recheada (1 recheio de PADARIA E 

110 Kg. 
PADARIA E 

CONFEITARIA fruta e 1 recheio de creme 280,0 21,9000 6.132,0000 CONFEITARIA 
RIQUEZA com bombom) RIQUEZA LTDA- 

__________   ME 
Abacaxi 	pérola, 	fruto 	de 
tamanho médio, limpo, de 

primei 
 ra 	firmes e íntegros; 

pesndo entre 1 	a 1,5 kg; 
acondicionado de forma a 
evitar danos 	fisicos, 	deve 
estar ileso, sem rupturas e ou 
panadas 	na 	casca, 
apresentando 	grau 	de 
maturação tal que lhe permita 

Und HABECK 
suportar a manipulação, o 100,0 6,9000 690,0000 

SUPERMERCADO 
transporte e a conservação NAIBO LTDA ME 
em condições adequadas para 
o 	consumo; 	isento 	de 
sujidades, insetos, parasitas, 
larvs 	e 	corpos 	estranhos 
aderLdos â superficie externa. 

Nãoí 	
deve 	apresentar 

quaisquer lesões de origem 
flsicà, 	mecânica 	ou 
biológica; livre de resíduos 
de fertilizantes  

7 Kg. HABECK Alho 5,0 21,0000 105,0000 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

12 Kg_ FRIMESA Baco n picado 10,0 14,5000 145,0000 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDAME 

Banana caturra de primeira 
qualidade, em penca, com 
casca 	uniforme, 	sem 
ferimentos 	e 	defeitos, 
apresentando 	grau 	de 

14 Kg. HABECK 
maturação tal que permita a 

125,0 2,3800 297,5000 
SUPERMERCADO 

manipulação, o transporte e a NAIBO LTDA ME 
conservação 	em condições 
adeqiadas para o consunio- consumo- 
Deve Deve 

	
ser transportada em 

caixas 	adequadamente 
higiehizadas  
Batata inglesa, selecionada, 
limpa, de primeira qualidade, SUPERMERCADO 15 Kg. HABECK 
sem brotos, 	tamanho 

150,0 4,6000 690,0000 
NAIBO LTDAME 

uniforme, média a grande, i  

Rua João Mar, 55— Centro - CEP: 89.895-000-Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: 1icitacaotriqueza.sc.gov.br  
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Município ci Riqueza 
Denartamento de Licit Ses. Comoras e Contratos 

se n 	rupturas, apresentando - 

grau de maturação tal que 
permita a manipulação, 	o 
transporte e a conservação 
em ondições adequadas para 
o consumo 

16 Kg. FEIMESA Banha de porco 10,0 7,7100 77,1000 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

22 Kg. FRIMESA Calabresa 10,0 22,9000 229,0000 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

Carne suma com pele tipo SUPERMERCADO 30 Kg. FIuooLAsrE 
pernil ou similar reMada 100,0 10,9500 1.095,0000 

NAJBO LTDA ME 
Cebola de primeira, branca, 
tamanho médio com casca, 
apresentando 	grau 	de 

33 Kg. HABECK 
matutação tal que permita 70,0 4,4000 308,0000 SUPERMERCADO 
suporta 	manipulação, 	o NAIBO LTDA ME 
transporte e a conservação 
em condiçôes adequadas para 
o consumo. 
Cenoura de primeira, fresca, SUPERMERCADO 34 Kg. F{ABECK 
isenta de sujidades 

- 

50,0 4,4900 224,5000 
 NAIBO LTDA ME 

Chuchu - Verde, novo, sem 
brotos, de l 	qualidade, de 
tamknho médio, não poderão 
estar murchos, com casca sã, 
sem rupturas, sem rachaduras 
ou 	ortes na casca. Estarem 

37 Kg. HABECK 
sufibientemente 50,0 5,9000 295,0000 SUPERMERCADO 
desnvolvidos. Não estarem NAIBO LIDA ME 
danificados 	por 	qualquer 
1esã 	de origem fisica ou 
mecânica. 	Livre 	de 
enfermidades. 	Isento 	de 
partes 	pútridas. 	Limpo, 
devidamente acondicionado 
Coa e Sobrecoxa de frango SUPERMERCADO 40 Kg. NAT 
(de médio porte). 

100,0 6,7500 675,0000 
 NAIBO LTDA ME 

- 

54 Kg. REALTA 
FaiiTiha 	de 	trigo 	mistura 
pro 	para 	pão 	preto, 20,0 3,4400 68,8000 

SUPERMERCADO 

emb
mta
alagem de 1kg  NAIBO LTDA ME 

55 Kg. REALTA 
Farinha 	de 	trigo 	mistura 
pronta para pão de milho, 20,0 3,4400 68,8 000 

SUPERMERCADO  

embalagem de 1kg NAIBO LTDA ME 

58 Kg. NAT 
Frango a passarinho coxa e 

100,0 7,3000 730,0000 
SUPERMERCADO 

sobrecoxa   NAIBO LTDA ME 

65 Und FRIOESTE 
Linguiça 	suma 	mista. 
Embalagem 	com 	peso 100,0 10,9000 1.090,0000 

SUPERMERCADO 

mínimo de 700 gr NAIBO LTDAME 

Maçã nacional Gala ou Fugi 
de 	primeira 	qualidade, 
apr4entando 	grau 	de 

66 Kg. HABECK 
mnnfraçao tal que permita 

100,0 6,5000 650,0000 
SUPERMERCADO 

sup9r ta 	manipulação, 	o NAIBO LTDA ME 
transporte e a conservação 
em dondições adequadas para 
o consumo. 

68 Kg. HABECK 
Mamão form osa, de primeira 

100,0 5,9900 599,0000 
ER SUPERMCADO 

qualidade, grande, grau de NAIBO LTDA ME 

Rua João Mak-i, 55- Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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)ø Município de Riqueza 
Departamento de Licitaões, Compras e Contratos 

amadurecimento 	médio, 
limpo, 	firme, 	integro, 	sem 
rupturas, lesões ou pancadas 
na casca, isento de sujidades, insetos, 
	parasitas, 	larvas 	e 

corpos estranhos aderidos à 
superfície 	externa, 
acondicionado de forma a 
eviar danos físicos  
Maga, fruto de tamanho 
médio, 	com 	características 
íntegras 	e 	de 	primeira 
qualidade, 	fresco, 	limpo, 
coloração uniforme, aroma, 
cor b sabor típicos da espécie, 
apresentando 	grau 	de 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o 

69 K° HABECK 
tranporte e a conservação 
em condições adequadas para 

100,0 5,9900 599,0000 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

o 	consumo, 	isento 	de 
sujidades, insetos, parasitas, 
larvas 	e 	corpos 	estranhos 
adeifidos à superfície externa. 
Não 	deve 	apresentar 
quaisquer lesões de origem 
flsia, 	mecânica 	ou 
biológica, 	estar 	livre 	de  
resíduos de fertilizantes.  
Manteiga com sal, tablet de 

70 Und FRIMESA 2001 1 gramas. 	Validade 20,0 7,9400 158,8000 
SUPERMERCADO 

mínima de 04 meses  
NArRO LTDA ME 

Masa para pastel, 	fresca, 
resfriada, 	espessura 	fina, 
conendo 	na 	embalagem 
descrição do produto, nome 

SUPERMERCADO 73 Pct DÁBOA do 	fabricante, 	data 	de 320,0 5,9900 1.916,8000 
fabricação 	e 	prazo 	de NAJBO LTDA ME  
validade. Tamanho da massa 
média. 	Pacote 	com 	500 
gramas  

78 Kg. FRDV{ESA Mor kadela fatiada 100,0 19,9000 1.990,0000 SUPERMERCADO 

- 

NArRO LTDA ME 
Nata 	pasteurizada. 
Embalagem de plástico com 

79 Und TERRA VIVA 
900 	gramas, 	contendo 	a 

1000 , 129000 , 1.2900000 , 

SUPERMERCADO 
descrição do produto, marca NAIBO LTDA ME 
do fabricante, lote, data de 
fabniação e de validade  
Ovos de galinha vermelhos 
grandes, 	de 	primeira 
qualidade, frescos, com casca 
firme, intacta, lisa e limpa; 
isento 	de 	aditivos 	ou 

82 dz PEDAL 
subsâncias 	estranhas 	ao 

300,0 5,2000 1.560,0000 SUPERMERCADO 
produto 	que 	sejam NArRO LTDA ME 
impróprias 	ao 	consumo. 
Inspecionado pelo Ministério 
da 	Agricultura. 	Deve 	ser 
entreue em embalagem de 
dúzia, 	em 	caixa 	atóxica, 1  

Rua João Maifi, 55— Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax (0xx9) 3675-3200 - E-mail: licitacaoriqueza.sc.gov.br  
,É 



Estado de Santa Catarina 	 Página 6 de 49 

fr Município d Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

devidamente rotulada, 
conforme legislação vigente 

Peilino, jn 	natura, 	frutos 
colhidos ainda imaturos, com 
sementes incipientes, 
colração uniforme, firmes, SUPERMERCADO 88 Kg. HÂBECIC 
sem defeitos: 	manchados, 50,0 3,9000 195,0000 

NABO LTDA ME 
injúrias mecânicas e queima 
de sol. 	Frutos 	frescos 

- 
acondicionados 
PrSunto suíno 	cozido 

92 Kg. FR1MESA flui do, 	resfriado, 	de 40,0 19,5000 780,0000 SUPERMERCADO 

primeira qualidade.  NArRO LTDA ME 

Repolho em cabeça, verde, 
novo, de primeira qualidade, 
folhas 

sãs, 	sem 	rupturas, 
integro, tamanho médio a 

grande, 
em perfeito estado de 

conservação e 	maturação, 
coloração uniforme, limpo, 
isento de sujidades, parasitas, 

101 Und HABEcK larvs e 	corpos 	estranhos 50,0 6,9900 349,5000 
aderidos à superfície externa, NArRO LTDAME 

sem manchas, 	isento 	de 
part i s pútridas. Não deve 
apr9sentar quaisquer lesões 
de origem fisica, mecânica 
ou biológica. Devidamente 
acondicionado. Peso aprox. 

105 Kg. FR]NESA Salicha 100,0 9,2000 920,0000 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

106 Und FAGEL 
Sorete Moreninho - Sabores 

700,0 2,5000 SSUPERMERCADO 
 1.750,0000 Variados NAIBO LTDA ME 

Sod.ete, sobores: 	baunilha, 
107 Kg. FAGEL abaiaxi, flocos, chocolate e 500,0 19,9000 9.950,0000 SUPERMERCADO 

NAIBO LTDAME creme 
Tomate, tipo 	salada longa 
vida, fresco, 	de 	primeira 
quaidade, tamanho 
médio/grande, firme 	e 
intato, apresentando 
tamanho uniforme e bem 
desnvolvido, devendo estar 

livri de enfermidades, com 
casca sã, isento de sujidades, 
par4itas e 	resíduos 	de 

109 Kg. HABECK 
defensivos agrícolas, 	sem 

100,0 5,1500 515,0000 SUPERMERCADO 
lesões de 	origem NAIBO LTDAME 
flsic./mecânica (rachaduras 
e cotes), sem pontos pretos. 
Dev?rá apresentar grau de 
maturação tal que permita 
sup9rtar a manipulação, o 
transporte e a conservação 
em condições adequadas para 
o consumo. 	Deverá 
apre 1  entar-se 	limpo 	e 
devidamente acondicionado 

Rua João 	- Centro - CEP: 9.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax 
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*Ø Município de, Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

Alface crespa 	de 	1" 
qualidade; com 	folhas 
integras, livres 	de fungos; MERCADO 

6 Und cantu 100,0 2,9000 290,0000 RIQUEZA LTDA transportadas 
plásticos 

em 	sacos 
transparentes 	de ME  

priipeiro uso. 
Caline bovina 	moída 	de 
pnr1eira moída 	na 	hora MERCADO 

27 Und frmncstc resfriada, sem excesso 	de 200,0 15,5000 3.100,0000 RIQUEZA LIDA 
sangue, acondicionada 	em ME 
embalagem de 2 kg.  
Melancia tamanho grande, 
grau de 	amadurecimento MERCADO 

75 Kg. canoa adeuado, com ausência de 300,0 1,9000 570,0000 RIQUEZA LTDA 
manchas na casca e com cor ME 
uniforme. 
Melão, amarelo, casca firme, 

76 Kg. canto 
sem sem rachaduras 	e de cor 200,0 6,2000 1.240,0000 

MERCADO 
RIQUEZA LTDA ante, doce, suculento, de 

priieira qualidade ME 

8 Pct MAM 
Anen doim 	descascado, 60,0 5,2400 314,4000  SCS COMERCIO 
embalagem 500 gr LTDAME  
Arroz parboilizado, tipo 	1, 
classe longo 	fino, 
conktituídos de 	grãos 
inteiros, com teor de unidade 
málima 15% 	(g /100 	g), 
iserho de sujidades, parasitas, 
moto, odores 	estranhos, 
substâncias nocivas, matérias 

10 Pct MINUTINHO 
terrosas e 	materiais 

100,0 12,9500 1.295,0000 SCS COMERCIO 
estrànhos. Embalado em saco LIDA ME 
p1 11 4ico 	transparente 	e 
atóxico, limpo, resistente e 
íntegro. Deve 	conter 	selo 
aprovado pela 	ABIAP 
(Associação Brasileira 	das 
Indústrias de 	Arroz 
Paroilizado). Embalagem 
dekg  
Bala tipo caramelo de leite, 

13 Pct PRODASA 
embalagem com 	peso 

150,0 10,9000 1.635,0000 SCS COMERCIO 
mínimoóOO gr. 	varies LIDA ME  
sabores 

28 Kg. ERIOESTE 
Carie bovina tipo filé agulha SCS COMERCIO 
ou similar resfriada 100,0 16,4500 1.645,0000 

LTDA ME 
Casquinha para sorvete de - 

consistência crocnnte e sabor SCS COMERCIO 32 Und SORVETONE 
leveiente adocicado 	peso 5.000,0 1,7500 8.750,0000 LIDA ME 

- 

16 gr.  

38 Pct APTI 
Coe b ralado - pacote com 

50,0 4,2000 210,0000 SCS COMERCIO 
l00gr 

- 

 LTDAME 
Creme de leite, pasteurizado, 
em caixa 	tetra 	pack, 
ema1agem 200 	gramas. 

42 Und PIRAcANJUBA 
Embalagem deverá 	conter 150,0 2,5500 382,5000 SCS COMERCIO 
exteamente os dados de LIDA ME 
ideitificação e procedência, 
informação nutricional, 
número do 	lote, 	data 	de 

Rua João Mdri, 55— Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

fabricação e 	validade, 
quantidade do 	produto 	e 
registro no 	Ministério 	da 
sa4de  
Extrato de tomate, 	de 	ia 

qualidade, concentrado puro 
(à base de tomate, 	sal 	e 
adifivos permitidos 	pela 

50 Und SOFRUTA legislação vigente), 	cor 100,0 3,4400 344,0000 SCS COMERCIO 
vermelho, cheiro 	e 	sabor LTDAME 

cadcterístico, isento de peles 
e sementes. 	(Embalagem 
344g)  

57 Und APTI fermento em pó quimico 250 50,0 5,8000 290,0000 SCS COMERCIO 
graas  LTDA ME 
Gel'atina, embalagem 1 kg, 

60 Und MAXUL sabres: cereja, 	morango, 50,0 13,4500 672,5000 SCS COMERCIO 

framboesa, uva LTDAME 

67 Kg. ARISCO Maionese sachê embalagem 10,0 11,4500 114,5000 SCS COMERCIO 
lk  LTDA ME 
Milho verde em conserva, 
emíalagem tetra 	pack 
co4endo 200 	gramas 

77 Und QUERO 
drenado, com 	dados 	de 100, 0 2, 7500 275 0000 , 

SCS COMERCIO 
ideiitificação do 	produto, LTDA ME 
maica do fabricante, data de 
fabricação e de validade e 
pesb liquido  

87 Und DÁJU 
Peino 
liquido 

em conserva peso 
560 gr e drenado 300 30,0 6,6000 198,0000 SCS COMERCIO 

LTDA ME 

Queijo mussarela 	fatiado, 
inte4rfolhado, embalado 	a 
vácfio, na embalagem deverá 
conter: descrição do produto, 
maca do fabricante, data de SCS COMERCIO 94 Kg. CARLITO5 
fabcação, lote e prazo de 150,0 31,2500 4.687,5000 

LTDA ME 
validade. O produto deve 
esta r 	acondicionado 	em 
embalagem plástica  
transparente  
Vingre de 	vinho 	tinto. 
Asecto limpido, cor, sabor e 

111 Und 4ES aroma próprios da natureza 6,0 10,4500 62,7000 SCS COMERCIO 
LTDAME da matéria-prima. 

Embalagem de 2 litros.  
Açúcar mascavo, embalagem 
de 1 	kg, 	origem 	vegetal, 
sacarose de cana de açúcar, 
embalagem plástica, 
transparente, resistente. Deve A.E.M OESTE 

3 Kg. CEU 
contar data de fabricação e 10,0 8,4500 84,5000 COMERCIAL 

prazo de validade 	de 	no LTDA ME 

minmo 12 	meses. 	Com 
regitro no 	ministério 	da 
Saúde - 

Amido de 	milho. 	Produto 
dev A.E.M OESTE 

9 Kg. VALAR 
carcteristicas: 

seguir 	as 	seguintes 
amiláceo 50,0 6,3000 315,0000 COMERCIAL 

extrkido do milho, fabricado LTDA ME 

Rua João Mási, 55— Centro -- CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJRvIF: 95.988.309/0001-48 
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a partir de matérias primas 
sãs e 	limpas, 	isentas 	de 
matérias terrosas e parasitas, 
não podendo estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Sob a 
forma de pó. Com  a cor 
lira característica. 	A 
eml1alagem deverá 	conter 
externamente os 	dados 	de 
identificação e procedência, 
informação nutricional, 
número 
fabiicação 

do 	lote, 	data 	de 
e 	validade 	do 

- 

produto. Acondicionado em 
cabas de papel impermeável 
fechado, intacta, pacotes de 
1k cada. Com  registro no 
órgo competente. 	Não 
coi4er glúten.  
Bis oito 	salgado, 	integral, 
livrb de 	gordura 	trans, A.E.M OESTE 

18 Pct ORQUIDEA embalagem tipo 3 em 1, de 50,0 4,9900 249,5000 COMERCIAL 
priiheira qualidade. 	Pacote LTDA ME  
con tendo 400 gramas  
Ca é, 	solúvel 	granulado, 
apresentação pó, embalagem 
de vidro, 	contendo 	200 
granas. O produto deverá ter 
registro no 	Ministério 	da 
Saií e atender a Resolução A.E.M OESTE 

21 Und AMIGO RDé n° 	277, 	de 	22 	de 10,0 11,4500 114,5000 COMERCIAL 
setémbro de 	2.005, 	da LTDA ME 
An'isa. Embalagem de vidro 
com tampa plástica contendo 
data de fabricação e prazo de 
validade. (embalagem de 200 

Cado de Frango tabletes c/ 
mínimo 1 14g. Composição A.E.M OESTE 

23 Und APTY basrca: sal, gordura vegetal, 20,0 2,5000 50,0000 COMERCIAL amido, cebola, 	extrato 	de LTDAME 
carne, louro, salsa, amido, 
pinenta-do-reino.  
Caiela em pó, acondicionada 
em embalagens 	plásticas, 
vedadas hermeticamente. 
Isentas 
contaminações 

de 	sujidades 	e 
físicas. 

A.E.M OESTE 
24 Und U4CAS 

Embalagem contendo 10,0 3,0000 30,0000 COMERCIAL 

informação nutncional, data LTDAME 

de fabricação, 	prazo 	de 
validade e lote. Peso liquido 
de RO gramas  
Canela em rama. Produto 
de4e apresentar 	as 
características 
acordo 

sensórias 	de 
com o produto, canela A.E.M OESTE 

25 Und INCA5 
m natura. Cascas sãs, limpas 20,0 3,2000 64,0000 COMERCIAL 

e secas, era forma de rama. LTDA ME 

Acndicionada em 
embalagens plásticas,  

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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vedadas hermeticamente. 
Isentas de 	sujidades 	e 
contaminações físicas. Peso 
liqiido de 	10 	gramas. 
Embalagem contendo 
informação nutricional, data 
de fabricação, 	prazo 	de 
validade e lote  

- A.E.M OESTE 
36 Pct INCA5 

Chocolate 	Granulado 
500 50,0 7,4400 372,0000 COMERCIAL  

(embalagem LTDA ME 
- Clorau, 	colorífico 	com A.E.M OESTE 

39 Und INCAS 
farinha de milho e urucum, 20,0 4,2400 84,8000 COMERCIAL eribalagem de 500g 	com 
daa de fabricação e validade  

LTDA ME 
- 

A.E.M OESTE 
41 Und fl4C Cavoctcom20gr amas) 100 31200 312000 COMERCIAL 

' LTDAME 
- A.E:M OESTE 

45 Und DOCILE 
Dce de leite embalagem de 10,0 10,4000 104,0000 COMERCIAL 
900 gr. LTDAME 
Erva Mate, 	aspecto 	físico 
folhas fragmentadas, 
cdmponentes mínimo 70 % A.E.M OESTE 

46 Kg. LAÇO 00MATE folhas mais outras partes do 30,0 11,4000 342,0000 COMERCIAL 
raLo, consumo 	humano, LTDA ME 
sor natural. 	(Embalagem 
dlkg)  

A.E.M OESTE  
47 Und MATEERVA 

Erva 
embalagem 

mate 	para 	tererê 
com SOOgr 20,0 16,4000 328,0000 COMERCIAL 

LTDAME 
A.E.M OESTE 
COMERCIAL 51 Kg. DALLAS Frinha de milho 1kg (fina) 20,0 2,6000 52,0000 

 LTDA ME 
Farinha de 	trigo 	integral, 
eriquecida com 	ferro 	e 
ácido fólico. 	Não 	deverá 
aresentar cor 	escura 	ou 
mistura com outras farinhas, 
formação de 	grumos 
(4midade), A.E.M OESTE 

53 Kg. MARTELI 
impurezas, 

resíduos 	ou 
nem rendimento 20,0 3,1900 63,8000 COMERCIAL 

insatisfatório. O rótulo deve 
LTDA ME 

conter informações 	do - 

fabricante, lote do produto e 
tabela com 	informações 
nutricionais. Embalagem 1 

Fermento biológico A.E.M OESTE 
56 Und ITAQUARA 

htantãneo seco, embalado a 10,0 l~ 
16,4000 164,0000 COMERCIAL cuo, 	pacote 	com 	500 LTDA ME 

gramas  

Gelatina em pó incolor, sem A.E.M OESTE 
59 Pct NEILAR 

sabor. Pacote com 24 gramas 20,0 2,2500 45,0000 COMERCIAL 

- 

 LTDA ME 
- - 

Iogurte bandeja com 6 und, A.E.M OESTE 
61 Und UNIBABY 

cm polpa 	de 	frutas, 120,0 4,7000 564,0000 COMERCIAL contendo no mínimo 540 LTDA ME sbores morango e coco. 

Rua João Mari, 55-Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Fax 
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- Leite 
A.E.M OESTE 

63 Und AURORA ern 
em 	pó 	integral, 

alagem com 400 gramas 200 , 84900 , 169 8000 
' 

COMERCIAL 
LTDA ME 

Leite liquido 	integral, 
homogeneizado, submetido 
ao processo 	de 	ultra 
pasteurização, esterilizado 

longa vida, contendo A.E.M OESTE 
64 L. TERRA VIVA 

(U-I1J, 
marca do fabricante, prazo de 300,0 3,7400 1.122,0000 COMERCIAL 

vaidade e peso liquido; ter 
LTDA ME 

reistro no MA e/ou MS. 
E9ibalagem tetra pack de 1 
litro  

Mkrgarina cremosa com sal, 
de] primeira qualidade, com 
ri minimo 80% de lipidios, 
isnta de 	gorduras 	trans. 

1Kg) (Ebalagem 
A.E.M OESTE 

71 Kg. DORIANA de 10,0 6,2000 62,0000 COMERCIAL 
Erpbalagens: potes LTDA ME 
polipropileno atóxico 
remistente, original 	do 
ficante a& , 	apresentando 

adequada, com 1Kg.  

Melado batido de cana, 
qualidade, sem sujidades, em 
embalagem plástica atóxica 
à 500g, com tampa de lace. 
Naembalagem deve conter A.E.M OESTE 

74 Und NONO FELICE descrição do produto, marca 50,0 8,4500 422,5000 COMERCIAL 
do 	fabricante, 	data 	de LTDA ME 
fabricação 	e 	prazo 	de 
validade. 	Com registro 	de 
in&peçâo federal, estadual ou 
municipal  

Óleo de soja refinado, de 
primeira qualidade, 	100% 
ntural; comestível; 	extrato A.E.M OESTE 

80 Und COCAMAR refinado, acidez máxima de 200,0 3,9800 796,0000 COMERCIAL 
06 mg KOHIg, isento de LTDA ME 
gorduras trans. (Embalagem 
9bOml)  

drégano, desidratado, 
enbalagem de 100 gramas. 
I1âo deverá 	apresentar 
misturas inadequadas 	ao 

presença 	de A.E.M OESTE 
81 Pct INCAS 

impurezas, formação 	de 20,0 8,9000 178,0000 COMERCIAL grumos, 
dmais, 

coloração 	clara 
sabor alterado e peso LTDA ME 

satisfatório. A embalagem 
dve estar intacta, prazo de 
vlidade mínimo de 6 meses 
apartir da data de entrega  

alito 	dental - 	 cx. 	c/ 	100 A.E.M OESTE 
83 Cx. BOMPACK 20,0 2,4000 48,0000 COMERCIAL 

alitos  LTDA ME 

~ ipoca, embalagem 	com A.E.M OESTE 
89 Und VALAR  

peso mínimo 500 gr 60,0 2,2400 134,4000 COMERCIAL 
LTDA ME 

Rua João Mari, 55— Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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- Pol$lho doce, tipo 1, origem 
amiláceo mandioca, 	tipo 
grupo fécula. Embalagem em 
pol1etzleno, contendo A.E.M OESTE 

91 Und PRATA 
descrição do produto, data de 50,0 3,5000 175,0000 COMERCIAL 

fabicação, lote e prazo de LTDA ME 

validade. Pacote com 500  
gramas.  
Qu4ijo parrnesão 	ralado 
pacote com no mínimo 100 A.E.M OESTE 

95 Und PREMES5O gr, Ingredietes:queijo 50,0 3,9500 197,5000 COMERCIAL 
paripesão e 	conservador LTDA ME 
ácido sórbico  
Recieio e 	cobertura, 

pronto para uso em 

2
eável 
aga com peso liquido 
mo 	de 	1 	kg. 

Ingedientes: açúcar, gordura 
vegtal, soro de leite em pó, A.E.M OESTE 

96 Uad AMBEVE leit9 em pó, emulsificantes 100,0 6,3700 637,0000 COMERCIAL 
leciina de soja e poliglicerol LTDA ME 
polipiciaoleato de 	aroma 
idéltico ao natural. Contém 
lactose. Nos 	sabores 
choolate branco, baunilha, 
uvaJ limão e morango.  

Sal refinado 	iodado A.E.M OESTE 
103 Kg. SUL 

(em 1  alagem de 1 kg.) 30,0 3,4000 102,0000 COMERCIAL 
LTDA ME 

Sal fino temperado, iodado A.E.M OESTE 
104 Kg. DONA 

FRCA sem pimenta especial para 30,0 3,4500 103,5000 COMERCIAL 
coziSia, embalagem de 1 kg  LTDA ME 
Vinho tinto de mesa seco de 
uva bordo 	de 	cor violeta 
ïnteso, sabor 	e 	aroma A.E.M OESTE 

112 Und COLONIAL caia teristico 	da 	uva. 50,0 18,9500 947,5000 COMERCIAL 
Emalagem de 2 litros, para LTDA ME 
sag, 
cogüetel 

não 	podendo 	ser 
de composto.  

Açúar cristal, de primeira 
qualdade, branco, especial, 
pen9irado, isento 	de 
fern1entaçôes, matérias 
terrtsas, parasitas e detritos 
anin$is e 	vegetais. 
Acohdicionado em 
embalagem plástica, atóxica, 
íntegra, resistente, 	vedada ABSOLUTO 
hern?eticarnente, contendo 5 2 Pct cedro 
kg. pevera conter os dados 150,0 10,4500 I.s67j000 DISTRIBUIDORA 

de identificação 	e LTDA ME 

procedência, informações 
nutricionais, número do lote, 
data de 	fabricação 	e 	de 
valilade. O produto deve 
estai de 	acordo 	com 	as 
no as 	de 	saúde/sanitárias 
vigetes (ANVISA, 	SIF, 

e outras).  

Rua João Ma,", 55— Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone 	(0n49) 3675-3200 - E-mail: licitacao@riqueza.sc.gov.br  



Estado de Santa Catarina 	 Página 13 de 49 

Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

Avia em flocos finos. A 
ema1agem deve 	estar 
devidamente lacrada, intacta, 
não deve estar amassada ou 
rasgada. Prazo de validade 
deve ser maior que 6 meses a 
partir da data de entrega. 
Dei) e 	apresentar 	coloração 
clara e grânulos soltos, ou 
seja sem sinais de umidade e ABSOLUTO 

11 Pct apti sujidades, livre 	de 	insetos, 20,0 4,1200 82,4000 DISTRIBUIDORA 
fungos e matéria terrosa. A LTDA ME 
embalagem deve 	conter: 
Indipação do 	fabricante, 
produto, peso, ingredientes, 
informação nutricional, data 
de fabricação, 	prazo 	de 
validade e 	demais 
espcificações exigidas 	na 
legilação vigente. 
Embalagem 200 gramas  
Biscoito doce, 	tipo 	maria, ABSOLUTO 

17 Pct prodasa livre de 	gordura 	trans, 50,0 6,9400 347,0000 DISTRIBUIDORA 
(embalagem mia de 700 gr.)  LTDA ME 
Cac*u em pó solúvel, 100%, 
senH adição de misturas e 
açúcar, no 	momento 	da ABSOLUTO 

20 Pct apti entrga o produto deverá ter 20,0 14,4500 289,0000 DISTRIBUIDORA 
o 
validade. 

mínimo 	6 	meses 	de 
Embalagem de 200  

LTDA ME 

gramas  
Cante de frango, peito, tipo 
sassami (tiras de peito), sem 
ossd e sem pele, congelado, 
de primeira 	qualidade, 
emb1agem plástica 
tran parente, 	atóxica, 
contendo, no máximo, 1 Kg, 
contendo rótulo 	de 
identificação do 	produto, ABSOLUTO 

29 Kg. agrodanieli 
marca do fabricante, prazo de 100,0 11,2500 1.125,0000 DISTRIBUIDORA 

validade, peso 	liquido,  LTDAME 

marcas e carimbos oficiais, 
de 4cordo com as Portarias 
do Ministério 	da 	Saúde, 
DIPpA, n.304, de 22/04/96 e 
n.l45 de 	22/04/98, 	da 
Resolução da ANVJSA a. 
lOSjde 19/05199  
Chocolate em pó obtido pela 
mistura de: cacau em pó 
solúfrel, açúcar 	refinado, 
extràto de 	malte 	e/ou 
maIodextrina, podendo 
conter sal, leite em pó e/ou ABSOLUTO 

35 Und apti 
soro de leite, vitaminas 	e 40,0 5,9500 238,0000 DISTRIBUIDORA 

minerais, alem 	de 	outras LTDA ME 

substâncias alimentícias 
aprovadas que caracterizem o 
produto, as quais devem ser 
menpionadas. O 	produto  

Rua João Mak-i, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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deve rã estar isento de soja e 
dentados, exceto lecitina de 
soja 4 	e 	de 	farinhas 	e/ou 
espessastes na 	sua 
formulação. Não 	deverá 
cont er corantes 	e 
con servadores. Embalagens: 
pninária - rígida (plástico ou 
lata), de 400 gramas 
Erviha em 	conserva, 
emblagem tetra pack, peso 
mm' 200 gramas drenado, ABSOLUTO 

48 Und stcladoro com dados de identificação 100,0 2,3200 232,0000 DISTRIBUIDORA 
do produto, 	marca 	do LTDA ME 
fabricante, prazo de validade 
e pão liquido  
Farihha de trigo especial tipo 
1, nniquecida com feno e 
ácid fólico. 	Não 	deverá 
apre sentar cor 	escura 	ou 
misura com outras farinhas, 
forn ação 	de 	grumos 

resíduos 	ou 
ABSOLUTO 

52 Pct auriverde 
(umdade), 50,0 11,9500 597,5000 DISTRIBUIDORA 
imp 
insatisfatório. 

rezas, nem rendimento 
O rótulo deve 

LTDA ME 

comer informações 	do 

fabrFcante. lote do produto e 
tabea com 	informações 
nutrcionais. Embalagem de 
51g  
Leite condensado, ABSOLUTO 

62 Und piracanjuba em alagem 	tetra 	pack, 150,0 3,9700 595,5000 DISTRIBUIDORA 
con4endo 395 gramas _______ _______ __________ LTDA ME 
Pol.'ilho azedo, 	tipo 	1, 
oniem amiláceo mandioca, 
tipo grupo 	fécula. ABSOLUTO 

90 Pct 
Em! alagem em polietileno, 100,0 3,5000 350,0000 DISTRIBUIDORA 
con endo 	descrição 	do LTDA ME 
produto, data de fabricação, 
lote e prazo 	de 	validade. 
Pacote com 500 gramas.  
Pud im em 	pó, 	sabores 
baubilha, caramelo 	ou 
ch4olate. Embalagem 
contendo 1 kg. Para uso de 
sobremesa. Deve constar na ABSOLUTO 

93 Pct apti embalagem as informações 50,0 13,4500 672,5000 DISTRIBUIDORA 
do produto, 	do 	fabricante, LTDA ME 
núnero do 	lote, 	data 	de 
fab  cação e de validade. A 
emiplagem deve 	estar 
lacrada  
Sagü, classe pérola, tipo 1. 
Pacfite de 500 gramas. De 
safra recente. Composição: 

mandioca. 	Em 
ABSOLUTO 

102 Pct prata 
100/ 10,0 3,7000 37,0000 DISTRIBUIDORA 
emlaiagem plástica intacta, LTDA ME 
isetito de 	mofo, 	odores 
estrnhos ou 	qualquer 
subtância nociva  

Rua João Mri, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
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Suco em pó, sabores abacaxi, ABSOLUTO 
1 108 Und apti laraa morango e limão, 100,0 5,7000 570,0000 DISTRIBUIDORA 

embplagem com SOOgr LTDA ME 

Para a etapa de lances verbais foram selecionadas as empresas ofertantes dos menores preços 

para cada item e aquelas com preos  superiores em até 10% (dez por cento) em relação àqueles, 
e, para os itens em que não houve três ofertas nas condições definidas anteriormente, puderam 
ofertar lances os autores das melhores propostas, até o máximo de três, independente dos preços 
oferecidos. 

Valor 
Item Lance Descfrição Objetos: Quant. Lance Empresa 

RS 
Abacaxi pérola, fruto de tara   médio, limpo, de primeira, firmes e 
íntegros; pesando entre 1 a 1,5 *g;  acondicionado de forma a evitar danos 
físicos, deve estar ileso, sem ruptáras e ou pancadas na casca, apresentando 

1 grau de maturação tal que lhe pemita suportar a manipulação, o transporte MERCADO RIQUEZA 
e a conservação em adequadas para o consumo; isento de 100,0 

' 

Declinou LTDA ME 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar qiaisquer lesões de origem fisica, mecânica 

- ou biológica; livre de resíduos â fertilizantes 
Abacaxi pérola, fruto de tara   médio, limpo, de primeira, firmes e 
íntegros; pesando entre 1 a 1,5 kg; acondicionado de forma a evitar danos 
físicos, deve estar ileso, sem rupturas e ou pancadas na casca, apresentando 

1 grau de instauração tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte A.E.M OESTE 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 100,0 5.5700 COMERCIAL LTDA 

ME sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou biológica; livre de resíduos da fertilizantes 
Abacaxi pérola, fruto de tama4lio médio, limpo, de primeira, firmes e 
íntegros; pesando entre 1 a 1,5 kg; acondicionado de forma a evitar danos 
físicos, deve estar ileso, sem mpuras e ou pancadas na casca, apresentando 

1 grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 1000 55000 SUPERMERCADO 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de ' NAIBO LTDA ME 
sujidades, insetos, parasitas, larvks e corpos estranhos aderidos à superfície 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes 
Açúcar cristal, de primeira quali4ade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas 4 parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, integra, resistente, vedada 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
procedência, informações nutricsonais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. O produto de'e estar de acordo com as normas de 

- saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, 5ff, INMETRO e outras).  
Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas] parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem Plástica, atóxica, integra, resistente, vedada 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou SCS COMERCIO 
procedência, informações nutriconais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. O produto dee estar de acordo com as normas de 

- saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, 5W, INMETRO e outras).  
Açúcar cristal, de primeira quali4ade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas,  parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, íntegra, resistente, vedada A.E.M OESTE 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Severa conter os dados de identificação e 350,0 9.8400 COMERCIAL LTDA 
procedência, informações 	nutriconais, número do lote, data de fabricação ME 
e de validade. O produto de'e estar de acordo com as normas de 

- saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, 5W, INMETRO e outras).  
Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem pãstica, atúxica, íntegra, resistente, vedada ABSOLUTO 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. )everá conter os dados de identificação e 150,0 9.8300 DISTRIBUIDORA 
procedência, informações nutricibnais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. O produto dee estar de acordo com as normas de 

- saúde/sanitárias vigentes (ANVIA, 5IF, ll'TMETRO e outras).  
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- Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas; parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, integra, resistente, vedada SUPERMERCADO 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 9.8200 NAIBO LTDA ME 
procedência, informações nutric onais, número do lote, data de fabricação 
e de validade. O produto dete estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVIkA, 5ff, INMETRO e outras). 
Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 1 
açúcar, embalagem plástica, transparente, sparente resistente. Deve constar data de 10,0 Declinou UPERMERCADO 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com  registro no NAIBO LTDA ME 
ministério da Saúde  
Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 1 açúcar, embalagem plástica, traisparente, resistente. Deve constar data de 10,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com  registro no LTDA ME  
ministério da Saúde  
Açúcar mascavo, embalagem de I kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 1 açúcar, embalagem plástica, traisparente, resistente. Deve constar data de 10,0 Declinou SCS COMERCIO 
fabricação e prazo de validade le no mínimo 12 meses Com registro no LTDA ME 
ministério da Saúde  
Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 1 açúcar, embalagem plástica, tratsparente, resistente. Deve constar data de 10,0 Declinou 
A.E.M OESTE 

COMERCIAL LTDA fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com  registro no ME 
ministério da Saúde  

A.E.M OESTE 
4 1 Agua mineral s/ gas 500m1 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

4 1 Agua mineral s/gas SOOml 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

4 1 Agua mineral s/ gas 500m1 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

- 
4 1 Agua mineral sigas SOOml 100,0 Declinou 

 SUPERMERCADO 
 LTDA ME 

DISTRIB. DE 
4 1 Agua mineral s/ gas SOOml 100,0 1.2400 BEBIDAS CAPOANI 

_______________________ ____ ______ LTDA - ME 

5 1 Água mineral sem gás embalagem com 20 litros (sem casco) 110,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LIDA ME 

- 
5 1 Água mineral sem gás embalagem com 20 litros (sem casco) 110,0 Declinou  MERCADO RIQUEZA 

LTDA ME 
- A.E.M OESTE 

5 1 Água mineral sem gás embalagem com 20 litros (sem casco) 110,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

- DISTRIS. DE 
5 1 Água mineral sem gás embalagm com 20 litros (sem casco) 110,0 10.4500 BEBIDAS COANI 

LTDA - ME 

6 1 Alface crespa de 1' qualidade L com folhas integras, livres de fungos; 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
transportadas em sacos plástico transparentes de primeiro uso. NAIBO LTDA ME 

é 1 Alface crespa de P qualidade com folhas integras, livres de fungos; 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. LTDA ME 

7 1 Alho 5,0 Declinou MERCADO RIQUEZA  LTDA ME 
A.E.M OESTE 

7 1 Alho 5,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

7 1 Alho 5,0 20.9000 SUPERMERCADO  _ NAIBO LTDA ME 

8 1 Amendoim descascado, embal4em  500 gr 60,0 Declinou SUPERMERCADO 
 NAIBO LIDA ME 

8 1 Amendoim descascado, 500 gr 60,0 Declinou MERCADO RIQUEZA embalagem LTDA ME 
- A.E.M OESTE 

1 Amendoim descascado, embala em 500 gr 60,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
 ME 

8 1 Amendoim descascado, embal4em  500 gr 60,0 5.2000 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIDORA 
 LTDAME 

8 1 Amendoim descascado, embala em 500 gr 60,0 5.1800/ SCS COMERCIO 
LTDAME 
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- Amido de milho. Produto deve seguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

9 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 50 O Declinou MERCADO RIQUEZA 
deverá conter externamente o dados de identificação e procedência, LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em cabas de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Amido de milho. Produto deve sguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a pdrtir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

9 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  
. 

a cor branca característica. A embalagem 
1 	 . 50,0 Declinou   SUPERMERCADO 

devera conter externam ente os identificação  dados de tdentificaçao e procedência, NAIBO LTDA ME 
informação nutricional, aúmero do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caias de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Amido de milho. Produto deve sbguir as seguintes características: amiláceo 
extraido do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

ABSOLUTO 
9 1 rançoso. Sob a forma de pó. Cori a cor branca característica. A embalagem 500 , 62500 . DISTRIBUIDORA devera conter externamente o dados de identificação e procedência, LTDA ME informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 

produto. Acondicionado em cai) s de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Amido de milito.  Produto deve sguir as seguintes características: amiláceo 
extraido do milho, fabricado a paYtir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

9 1 rançoso. Sob a forma de pó. Coro a cor branca característica. A embalagem 
500 62300 SCS COMERCIO 

deverá conter externamente o dados de identificação e procedência, ' LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em cai) as de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  regista o no órgão competente. Não conter glúten. _____ 
Amido de milho. Produto deve sfrguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a paltir de matérias primas rãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

A EM OESTE 
9 1 rançoso. Sob a forma de pó. Coi 

devera conter externamente o 
a cor branca característica. A embalagem 
dados de identificação e procedência, 50,0 6.2000 COMERCIAL LTDA 

informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
ME 

produto. Acondicionado em cai, as de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registzo no órgão competente. Não conter glúten. _____ 
Arroz parboilizado, tipo 	1, classà longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima lSd(a (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

10 1 mofo odores estranhos, substãnbias nocivas, matérias terrosas e materiais 
. 	 . 	 , 	 . 	 . 100,0 Declinou 

A E MOESTE 
COMERCIAL LTDA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atouco, limpo, 

ME resistente e íntegro. Deve cantar selo aprovado pela ABTAP (Associação 
- Brasileira das Indústrias de Amiz Parboilizado). Embalagem de 5kg  

Arroz parboilizado, tipo 1, classé longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 154 (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

10 1 mofo odores estranhos, substâncias nocivas matérias terrosas e materiais 
. 	 . 100 0 Declinou SUPERMERCADO 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atoxico, limpo, NAIBO LIDA ME 
resistente e íntegro. Deve conter  selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Atro Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, class longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15 (a (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

10 1 mofo, odo 	estranhos, substânbias res 
estranhos. Embalado em saco 

nocivas, matérias terrosas e materiais 
. 	 . 

plástico transparente e atoxico, limpo, 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LIDA ME 

resistente e integro. Deve conter  selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  

parboilizado, tipo 1, classé longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
or de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

 odores estranhos, substán iasnocivas, matérias terrosas e materiais 
100 O 10 9800 SCS COMERCIO 

hos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LTDA ME R nte e íntegro. Deve conte selo aprovado pela ABIAP (Associação 
eira das Indústrias de Ano Parboilizado). Embalagem de 5 kg 
 parboilizado, tipo 1, classq longo fino, constituidos de grãos inteiros, 
or deunidade máxima l5á (g  /109  g),  isento de sujidades, parasitas, 100,0 10.9700 DISTRIBUIDORA odores estranhos, substanpias nocivas, matenas terrosas e materiais 

hos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LIDA ME  4 
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resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABTAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Atroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Aveia em flocos finos. A em4alagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassaa ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da dáta de entrega. Deve apresentar coloração 

11 1 clara e grânulos soltos, ou seja, em sinais de umidade e sujidades, livre de 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
insetos, fungos e matéria tonos: . A embalagem deve conter: Indicação do LTDA ME 
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e dmais especificações exigidas na legislação 

- vigente. Embalagem 200 grama  
Aveia em flocos finos. A emtalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração 
clara e grânulos soltos, ou seja, em sinais de umidade e sujidades, livre de Declinou SUPERMERCADO 
insetos, fungos e matéria terrosa A embalagem deve conter: Indicação do 20,0 NAIBO L1DA ME 
fabricante, produto, peso, ingr dientes, informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e dmais especificações exigidas na legislação 
vigente. Embalagem 200 grama4  
Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassadk ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração 

11 1 clara e grânulos soltos, ou seja, 9em sinais de umidade e sujidades, livre de ABSOLUTO 

insetos, fungos e matéria terros. A embalagem deve conter: Indicação d o 20,0 4.1000 DISTRIBUIDORA 

fabricante, produto, peso, ingredientes. informação nutricional, data de 
' 

LIDA ME 
fabricação, prazo de validade e dmais especificações; exigidas na legislação 
vigente. Embalagem 200 gramas  
Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassadk ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração 

II 1 clara e grânulos soltos, ou seja, 1cm  sinais de umidade e sujidades, livre de 20,0 4.0800 SCS COMERCIO 
insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicação do LTDA ME 
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e dmais especificações exigidas na legislação 

- vigente. Embalagem 200 grama 

12 1 Bacon picado 10,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

12 1 Bacon picado 10,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
AME 

- A.E.M OESTE 
12 1 Bacon picado 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

13 1 Bala tipo caramelo de leite, embalagem com peso minimo600 gr. varios MERCADO RIQUEZA 
sabores 150,0 Decimou 

 LTDA ME 

13 1 Bala tipo caramelo de leite, emalagem com peso mínimodúú gr. varios 150,0 Declinou SUPERMERCADO 
- sabores   NAIBO LTDA ME 

13 1 Bala tipo caramelo deleite, emalaem com peso minimo600 gr. varios 
150,0 9.8500 SCS COMERCIO 

sabores LTDAME 

13 1 Bala tipo caramelo de leite, emalagem com peso minimo600 gr. varios A.E.M OESTE 

sabores 150,0 9.8300 COMERCIAL LTDA 
ME 

13 1 alagem com peso minimo600 gr. varies ABSOLUTO Bala tipo caramelo de leite, eff 
sabores 150,0 9.3000 DISTBJBIJIDORA 

LIDA ME 
- Banana caturra de primeira qualidade, em penca, com casca uniforme, sem 

14 1 ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a A.E.M OESTE 

manipulação, o transporte e a cotiservação em condições adequadas para o 125,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas  ME 

Banana caturra de primeira qualijdade, em penca, com casca uniforme, sem 

14 1 fe rimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a 125,0 Declinou SUPERMERCADO 
manipulação, o transporte e a cobservação em condições adequadas para o NAIBO LIDA ME 

- consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas  
Banana caturra de primeira qualibade, em penca, com casca uniforme, sem 
ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a MERCADO RIQUEZA 1 4 1  
manipulação, o transporte e a cohservação em condições adequadas para o 125, 0 Declinou LIDA ME 
consumo. Deve ser transportada m caixas adequadamente higienizadas  

15 1 Batata inglesa, selecionada, lii4pa, de primeira qualidade, sem brotos, 150,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
- tamanho uniforme, média a grSde, sem rupturas, apresentando grau de LTDA ME 
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maturação tal que permita a mahipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo 
Batata inglesa, selecionada, limpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

15 1 tamanho uniforme, média a grnde, sem rupturas, apresentando grau de SUPERMERCADO 
maturação tal que permita a manipulação, o transporte e a conservação em 150,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 
condições adequadas puro.o conumo 
Batata inglesa, selecionada, linpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

15 1 tamanho uniforme, média a gr de, sem rupturas, apresentando grau de A.E.M OESTE 

maturação tal que permita a manipulação, o transporte e a conservação em 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

- condições adequadas para o conkumo ME 

A.E.M OESTE 
16 1 Banha de porco 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

16 1 Banha de porco 10,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

- 

LTDAME 

16 1 Banha de porco 10,0 7.7000 SUPERMERCADO 
NAIBO LIDA ME 

17 1 Biscoito doce, tipo maria, livre 1e gordura tratas, (embalagem min de 700 
50,0 Declinou SUPERMERCADO  

gr. )  NAIBO LTDA ME 

17 1 Biscoito doce, tipo maria, livre e gordura trans, (embalagem min de 700 MERCADO RIQUEZA 50,0 Declinou 
LTDA ME 

Biscoito doce, tipo 	livre maria, Lie ABSOLUTO 
17 1 

gr.) 
gordura trans, (embalagem min de 700 

500 
' 

69300 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

Biscoito doce, tipo 	livre maria, e gordura trutas,  (embalagem min de 700 OESTE--  
17 1 

gr.) 50,0 6.9200 COMERCIAL LTDA 
 ME 

17 1 Biscoito doce, tipo maria, livre e gordura trans, (embalagem min de 700 
50,0 6.9000 SCS COMERCIO 

gr.)  LTDA ME 

j7 Biscoito salgado, integral, livre e gordura trans, embalagem tipo 3 em 1, SCS COMERCIO 
- de primeira qualidade. Pacote cdntendo 400 gramas 50,0 Declinou 

 LTDA ME 

18 1 Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem tipo 3 em 1, MERCADO RIQUEZA 
de primeira qualidade. Pacote cdntendo 400 gramas 50,0 Declinou 

 LTDA ME 

18 1 Biscoito salgado, integral, livre e gordura trans, embalagem tipo 3 em 1, SUPERMERCADO 
- de primeira qualidade. Pacote contendo 400 gramas 50,0 Declinou 

 NAIBO LTDA ME 

Biscoito 	integral, livre salgado, ABSOLUTO 
18 1 

de primeira qualidade. Pacote cttendo  
e gordura tratas, embalagem tipo 3 em 1, 

400 gramas 50  , 0 
-

49800 DISTRIBUIDORA 
 LTDA ME 

Biscoito 	integral, livre salgado, lie A.E.M OESTE 
18 1 

de primeira qualidade. Pacote contendo 
gordura trans, embalagem tipo 3 em 1 

400 gramas 50,0  4. 9500 COMERCIAL LTDA  
 ME 

- A.E.M OESTE 
19 1 Bolacha caseira 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

19 1 Bolacha caseira 150,0 Declinou SUPERMERCADO  
NAIBO LTDA ME 

PADARIA E 
19 1 Bolacha caseira 150,0 Declinou CONFEITARIA 

RIQUEZA LTDA-ME 
- Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 

20 1 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
de 200 gramas  NAIBO LTDA ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
20 1 da entrega o produto deverá ter o mínimo  6 meses de validade. Embalagem 20,0 Declinou RIQUEZA 

- de200 gramas  LTDA ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento ABSOLUTO 
20 1 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 20,0 14.4000 DISTRIBUIDORA 

de200gramas  LTDAME 
Cacau em pó solúvel, 1000/( , se 'adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 

20 1 da entrega o produto deverá terminimo 6 meses de validade. Embalagem 20,0 14.3500 COMERCIAL LTDA 
- de 200 gramas  ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, se 'adição de misturas e açúcar, no momento 
20 1 da entrega o produto deverá ter mínimo 6 meses de validada Embalagem 20,0 14.3000 SCS COMERCIO E de 200 gramas  LTDA ME 

Café, solúvel granulado, apresedtação pó, embalagem de vidro, contendo 
21 1 200 gramas. O produto deverá ta registro no Ministério da Saúde e atender 10,0 Declinou SCS COMERCIO 

____________ a Resolução RDC n' 277, de 22 de setembro de 2.005, da Anvisa. LTDA ME 
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Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e 
prazo de validade. (embalagem de 20090  
Café, solúvel granulado, aprese&ação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá tek -  registro no Ministério da Saúde e atender 

MERCADO RIQUEZA 
21 1 a Resolução RDC ri' 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 10,0 Declinou 

LTDA ME 
Embalagem de vidro com tama plástica contendo data de fabricação e 

- prazo de validade. (embalagem de 200 gr)  
Café, solúvel granulado, aprese 	ação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá tek-  registro no Ministério da Saúde e atender 

SUPERMERCADO 
21 1 a Resolução RDC ri" 277, de 22 de setembro de 2.005, da Anvisa. 10,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME  
Embalagem de vidro com tara 	plástica contendo data de fabricação e m 
prazo de validade. (embalagem de  200 gr)  
Café, solúvel granulado, aprese tação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ti registro no Ministério da Saúde e atender ABSOLUTO 

21 1 a Resolução RDC n° 277, dei 22 de setembro de 2005,. 	da Anvisa. 10,0 11.4200 DISTRIBUIDORA 
Embalagem de vidro com tara ] a plástica contendo data de fabricação e LTDA ME 
prazo de validade. (embalagem 	e 200 gr)  
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender A.E.M OESTE 

21 1 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2.005, da Anvisa. 10,0 11.4000 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 

- prazo de validade. (embalagem 4e 200 gr)  
A.E.M OESTE 

22 1 Calabresa 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
 ME 

22 1 Calabresa 10,0 Declinou 
SUPERMERCADO 

 
NAIBO LTDA ME 

-  
22 1 Calabresa 10,0 Declinou 

MERCADO RIQUEZA 
 

LTDA ME 
Caldo de Frango tabletes c/ mini mo 1 14g. Composição básica: sal, gordura 

MERCADO RIQUEZA 
23 1 vegetal, amido, cebola, extrato fe carne, salsa, amido, louro, pimenta-do- 20,0 Declinou 

LTDA ME 
reino.  
Caldo de Frango tabletes c/ mínfrno II 4g. Composição básica: sal, gordura 

SUPERMERCADO 
23 1 vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do- 20,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 
reino.  
Caldo de Frango tabletes c/ mínihno 1 l4g. Composição básica: sal, gordura 

SCS COMERCIO 
23 1 vegetal, amido, cebola, extrato de carne, salsa, amido, louro, pimenta-do- 20,0 Declinou 

LTDA ME 
reino. 
Caldo de Frango tabletes c/ mínihno 1 l4g. Composição básica: sal, gordura A.EtM OESTE 

23 1 vegetal, amido, cebola, extrato carne, salsa, amido, louro, pimenta-do- 20,0 2.4500 COMERCIAL LTDA 
reino. Íe ME 
Canela 	em 	pó, 	acondicionada em 	embalagens 	plásticas 	vedadas 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas- Embalagem SUPERMERCADO  

24 1 
contendo informação nutricion , data de fabricação, prazo de validade e 

100 , DecDeclinou 
NAIBO LTDA ME 

- lote. Peso liquido de 30 gramas 1 
Canela 	em 	pó, 	acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

24 1 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Embalagem 

10,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

contendo informação nutricionak, data de fabricação, prazo de validade e LTDA ME 
lote. Peso liquido de 30 gramas  
Canela 	em 	pó, 	acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

ABSOLUTO 
24 1 

hermeticaniente. Isentas de sujidades 
contendo informação nutricion 

e contaminações físicas. Embalagem 
data de fabricação, prazo de validade e , 

10,0 2.9900 DISTRIBUIDORA 

lote. Peso liquido de 30 gramas 
LTDA ME 

Canela 	em 	pó, 	acondicionada 
hermeticamente. Isentas de sujidades 

em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 
A.E.M OESTE 

24 1 
e contaminações físicas, Embalagem 

10,0 2.9800 COMERCIAL LTDA 
contendo informação nutricionak, data de fabricação, prazo de validade e 

ME 
- lote. Peso liquido de 30 gramas 

Canela 	em 	pó, 	acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

24 1 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Embalagem 

10,0 2.9500 
SCS COMERCIO 

contendo informação nutricionak, data de fabricação, prazo de validade e LTDA ME 
lote. Peso liquido de 30 gramas  
Canela em rama. Produto deve] apresentar as caracteristicas sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

25 1 
forma 	de rama. 	Acondicionda em 	embalagens plásticas, 	vedadas 

20,0 Declinou 
SCS COMERCIO 

hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Peso liquido LTDA ME 
de 10 gramas. Embalagem entendo informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e Ibte 
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- Canela em rama. Produto devá apresentar as caracteristicas sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

25 1 forma de rama. Acondicionda em 	embalagens plásticas, 	vedadas 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Peso liquido LTDA ME 
de 10 gramas. Embalagem contendo informação nutricional, data de 

- fabricação, prazo de validade e lote  
Canela em rama. Produto deve apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela Ein natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

25 1 forma de rama. Acondicionda em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
hermeticamente. Isentas de sujiiades e contaminações físicas. Peso liquido NAIBO LTDA ME 
de lo gramas. Embalagem contendo informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e - ote  
Canela em rama. Produto deva apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

25 forma de rama. 	Acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas ABSOLUTO 
1 hermeticamente. Isentas de sujiIades e contaminações físicas. Peso líquido 20,0 3.1500 DISTRIBUIDORA 

de 10 gramas. Embalagem cbntendo informação nutricional, data de LTDA ME 

- fabricação, prazo de validade e lote  
Canela em rama. Produto devd apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

A.E.M OESTE 
25 1 forma de rama. Acondicionda 

hermeticamente. Isentas de sujidades 
em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 
e contaminações físicas. Peso liquido 20,0 3.1000 COMERCIAL LTDA 

de 10 gramas. Embalagem cntendo informação nutricional, data de ME 

- fabricação, prazo de validade e lote  

26 1 Gás de cozinha (GLT - Botijão P/13 quilos) 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
- 

NAIBO LTDA ME 

26 1 
1 

Gás de cozinha (GLT - Botijão P/13 quilos) 20,0 Declinou  MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

DISTRIB.DE  
26 1 Gás de cozinha (GLT - Botijâo '/13 quilos) 20,0 790000 BEBIDAS CAPOANI 

LTDA - ME 

27 1 Carne bovina moída de primeirà moída na hora resfriada, sem excesso de 200,0 Declinou SUPERMERCADO 
sangue, acondicionada em emblagem de 2kg. ___ NAIBO LTDA ME 

27 1 Carne bovina molda de primeira molda na hora resfriada, sem excesso de 200,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
sangue, acondicionada em emblagem de 2kg.  LTDA ME 

Carne bovina 	da de hora A.E.M OESTE 
27 1 moi 	primei 

sangue, acondicionada em emi4agern 
moída na 	resfriada, sem excesso de 

de 2kg. 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

Carne bovina moída de primeiri moída na hora resfriada, sem excesso de . ABSOLUTO 
27 1 sangue, acondicionada em emba agem de 2kg. 200 

'
0 Declinou ou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
- ABSOLUTO 

28 1 Carne bovina tipo filé agulha ou similar resfriada 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

- A.E.M OESTE 
28 1 Carne bovina tipo filé agulha ousiniilarresfriada 100,0 Declinou COMER CL&LLTDA 

ME 

28 1 Carne bovina tipo filé agulha ou similar resfriada 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

28 1 bovina 	filé similar resfriada SUPERMERCADO Carne 	tipo 	agulha ou 100,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
- 28 1 Carne bovina tipo filé agulha ou similar resfriada  100,0 16.4000  COMERCIO 

LTDA ME 
- Carne de frango, peito, tipo sassami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 

congelado, 	de primeira 	quali,ade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do 

29 1 produto, marca do fabricante, pkazo  de validade, peso liquido, marcas e 100,0 Declinou SCS COMERCIO 

carimbos oficiais, de acordo cdm as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 

DIPOA, n.304, de 22/04196 e n.lbs de 22/04198, da Resolução da ANVISA 
- n. 105, de 19/05/99  

Carne de frango, peito, tipo sassbmi (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, de primeira 	qualidade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do MERCADO RIQUEZA 29 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e 100,0 Declinou 
carimbos oficiais, de acordo cn as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 

DIPOA, n.304, de 22104196 e n 145 de 22104198 da Resolução da ANVISA 
ri. 105, de 19105199 

-  1 
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- Carne de frango, peito, tipo sas?ami  (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de primeira 	qualidade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do A.E.M OESTE 

29 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, marcas e 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
carimbos oficiais, de acordo dom as Portarias do Ministério da Saúde, ME 
DIPOA, n304, de 22104/96 e n.145 de 22104198, da Resolução da ANVISA 

- n. 105, de 19105199 
Carne de frango, peito, tipo saslami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de 	primeira quaF'dade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no màximo,l1 Kg, contendo rótulo de identificação do ABSOLUTO 

29 1 produto, marca do fabricante, razo de validade, peso líquido, marcas e 100,0 10.9500 DISTRIBUIDORA 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 
DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n. i45 de 22104198, da Resolução da ANVISA 

- n. 105, de 19/05/99  
Carne de frango, peito, tipo saskami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de primeira 	qualiklade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do 

29 1 produto,marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e 100,0 10.9000 SUPERMERCADO 

carimbos oficiais, de acordo cbm as Portarias do Ministério da Saúde, NAIBO LTDA ME 

DIPOA, n.304, de 22/04196 e n.145 de 22/04198' 
	- 

da Resolução daANVISA 
- ri. lOS,del9/05199 

30 1 Carne suma com pele tipo pernil ou similar refriada 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

Carne suma com pele tipo pernil 
A.E.M OESTE 

30 1 ou similar refliada 100,0 Declinou COME1CLAL LTDA 
ME 

30 1 Carne suma com pele tipo perni ou similar refr iada 100,0 10.4800 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- ABSOLUTO 
30 1 Carne suína com pele tipo pernil ou similar refriada 100,0 10.4700 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

30 1 Carne guina com pele tipo pernil SUPERMERCADO ou similar refriada 100,0 10.4500 NAIBO LTDA ME 

31 1 carvão vegetal 5kg 50,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

31 1 carvão vegetal 5kg 50,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

- A.E.M OESTE 
31 1 carvão vegetal 5kg 50,0 11.2000 COMERCIAL LTDA 

 ME 

31 1 carvão vegetal 5kg 50,0 11.1500 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- DISTRIB.DE 
31 1 carvão vegetal 5kg 50,0 11.0000 BEBIDAS CAPOANI 

LTDA-ME 

32 1 Casquinha para sorvete de nsisténcia crocante e sabor levemente SCS COMERCIO 
- adocicado peso mínimo 16 	

. 

5.000,0 1.6900 
LTDA ME 

Cebola de primeira, branca, tamnho médio com casca, apresentando grau 
33 1 de maturação tal que permita suporta manipulação, o transporte e a 70,0 Declinou SUPERMERCADO 

conservação em condições adeqtadas para o consumo. NAIBO LTDAME 

Cebola de primeira, branca, tamknho médio com casca, apresentando grau 
33 1 de maturação tal que permita suporta manipulação, o transporte e a 70,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

conservação em condições adegiadas para o consumo. LTDA ME 

Cebola de primeira, branca, tamdnho médio com casca, apresentando grau A.E1v1 OESTE 
33 1 de maturação tal que permita suporta manipulação, o transporte e a 70,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

conservação em condições adeq$adas para o consumo. ME 

34 1 Cenoura de 	fresca, iseita primeira, de sujidades Declinou MERCADO RIQUEZA 50,0 LTDA ME 

34 1 SUPERMERCADO Cenoura de 	fresca, isenta primeira, de sujidades 50,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
Chocolate em pó obtido pela 6ristura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/oumaltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitamina e minerais, além de outras substâncias 

35 1 alimentícias aprovadas que cartcterizem  o produto, as quais devem ser 40,0 Declinou SUPERMERCADO 
mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto NAIBO LTDA ME 
lecitina de soja, e de farinhas &ou espessastes na sua formulação. Não 
deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida 
(plástico ou lata), de 400 gramas  
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Chocolate em pó  obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou 4rnitodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

35 1 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 40,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
mencionadas. O produto dever estar isento de soja e derivados, exceto LTDA ME 
lecitina de soja, e de farinhas 'e/ou espessastes na sua formulação. Não 
deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida 

- (plástico ou lata), de 400 camas  
Chocolate em pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou taltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 
alimentícias aprovadas que caracterizem n produto, as quais devem ser SCS COMERCIO 35 1 mencionadas. O produto deverÃ estar isento de soja e derivados, exceto 40,0 Declinou LTDA ME 
lecitina de soja, e de farinhas /ou espessastes na sua formulação. Não 
deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida 
(plástico ou lata), de 400  gnma  
Chocolate em pó obtido pela tâistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou ialtodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

35 1 alimentícias aprovadas que car cterizem o produto, as quais devem ser ABSOLUTO 

mencionadas. O produto devera estar isento de soja e derivados, exceto 40,0   5 9000 DISTRIBUIDORA 

lecitina de soja, e de farinhas /ou espessastes na sua formulação. Não LTDA ME 

deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida 
(plástico ou lata), de 400 	uma  
Chocolate em pó obtido pela nistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

35 1 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser A.E.M OESTE 

mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto 400 
' 

5.8500 COMERCIAL LTDA 

lecitina de soja, e de farinhas b/ou espessastes na sua formulação. Não ME 

deverá conter corantes e conservadores. : primária - Embalagens 	rígida 
(plástico ou lata), de 400 gromai4 

ABSOLUTO 
36 1 Chocolate G 

Granulado (embalacek 
500 gr) 50 0 Declinou DISTRIBUIDORA  

LIDA ME 

36 1 Chocolate Granulado MERCADO RIQUEZA (embalage 500 gr) 50,0 Declinou LTDA ME 

36 1 Chocolate Granulado (embalageH SUPERMERCADO 500 gr) 50,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
- A.E.M OESTE 

36 1 Chocolate Granulado (embalagen 500 gr) 500 , 74000 COMERCIAL LTDA 
. ME 

36 1 Chocolate Granulado (embalage 500 gr) 50,0 7.3500 SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

Chuchu -  Verde, novo, sem brotk, de 1" qualidade, de tamanho médio, não 
poderão estar murchos, com cdsca sã, sem rupturas, sem rachaduras ou 

37 1 cortes na casca. Estarem sufiientemente desenvolvidos. Não estarem 
50,0 5.5000 SUPERMERCADO 

danificados por qualquer lesão de origem física ou mecânica. Livre de NAIBO LTDA ME 
enfermidades. 	Isento 	deçartes pútridas. 	Limpo, 	devidamente 
acondicionado 

38 1 Coco ralado - pacote com 100 gif 50,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

38 1 Coco raiado - pacote com 100 Declinou MERCADO RIQUEZA gi 50,0 LTDA ME 
ABSOLUTO 

38 1 Coco ralado -pacote com 100 50,0 4.1500 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

A.E.M OESTE 
38 1 Coco ralado - pacote com 100 50,0 4.1000 COMERCIAL LTDA 

 ME 

38 1 Coco ralado - pacote com 100 gif 50,0 4.0800 SCS ÇOMERCIO 
 LTDA ME 

39 1 Colorau, colorífico com farinha 1 de milho e umcum, embalagem de SOOg, SCS COMERCIO 
com data de fabricação e validade 20,0 Declinou LTDA ME 

39 1 Colorau, colorífico com farinha'de 
com data de fabricação e validade 

milho e urucum, embalagem de SOOg, 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
 LTDA ME 

39 1 Colorau, colorífico com farinhade milho e urucum, embalagem de 500g, SUPERMERCADO 
- com data de fabricação e validade 20,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
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- Colorau, colorífico com de  ABSOLUTO 
39 1 com data de fabricação e valida 1le 

milho e 	cum , embalagem de SOOg, 
20,0 4.2000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
- colorífico com de A.E.M OESTE 

39 1 Colorau, 	 farinh 
com data de fabricação e validae 

milho e uncum, embalagem de 500g, 
20,0 4.1500 COMERCIAL LTDA 

ME 
A.E.M OESTE 

40 1 Coxa e Sobrecoxa de frango (de médio porte). 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

- 40 1 Coxa e Sobrecoxa de frango (de médio porte). 100,0 Declinou  MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

40 1 Coxa e Sobrecoxa de frango (de médio porte). 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
L1'DA ME 

ABSOLUTO 
40 1 Coxa e Sobrecoxa de frango (de médio porte). 100,0 6.7400 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
- 40 1 Coxa 	de  SUPERMERCADO e Sobrecoxa 	frango (de médio porte). 100,0 6.7200  LTDA ME 

41 1 Cravo (pct. com  20 gramas) 10,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO L1'DA 

41 1 Cravo (p ct. com  20 gramas) 10,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

41 1 Cravo (pct. com  20 gramas) 10,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
41 1 Cravo (pct. com  20 gramas) 10,0 3.1000 COMERCIAL LTDA 

ME 
Creme de leite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

42 1 Embalagem deverá conter exmamente os dados de identificação e A.E.M OESTE 
procedência, informação nutrici mal, número do lote, data de fabricação e 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

- validade, quantidade do produtoife registro no Ministério da Saúde ME 

Creme de leite, pasteurizado, en caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

42 1 Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e ABSOLUTO 

procedência, informação nutricinal, número do lote, data de fabricação e 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde LTDA ME 

Creme deleite, pasteurizado, eni caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

42 1 Embalagem deverá conter extbrnamente os dados de identificação e MERCADO RIQUEZA 
procedência, informação nutrici6al, número do lote, data de fabricação  e 150,0 Declinou 

LTDA ME 
- validade, quantidade do produtoe registro no Ministério da Saúde 

Creme de leite, pasteurizado, eni caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

42 1 Embalagem deverá conter extmamente os dados de identificação e SUPERMERCADO 
procedência, informação nutricin al, número do lote, data de fabricação e 1500 , Declinou 

NAIBO LTDA ME 
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde 
Creme de leite, pasteurizado, en caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. - 

42 1 Embalagem deverá conter extbrnamente os dados de identificação e SCS COMERCIO 
procedência, informação nutri ci nal, número do lote, data de fabricação e 1500 , 2.5400 LTDA ME 

- validade, quantidade do produto1 registro no Ministério da Saúde 

43 1 Cuca recheada, com peso míni'4 de 900 gr.Sabores variados 300,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

PADARIA E 
43 1 Cuca recheada, com peso mintim de 900 gr.Sabores variados 300,0 11.8500 CONFEITARIA 

RIQUEZA LTDA-ME 
PADARIA E 

44 1 Cuca Simples - 500 grs. 100,0 Declinou CONFEITARIA 
RIQUEZA LTDA-ME 

44 1 Cuca Simples -500 grs. 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

45 1 Doce deleite SUPERMERCADO embalagem de 900gr. 10,0 Declinou 
NAIBO LTDA ME 

45 1 Doce deleite embalagem de 900gr . 10,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- ABSOLUTO 
45 1 Doce de leite embalagem de 900 gr. 10,0 10.3500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

45 1 Doce de leite embalagem de 900 gr. 10,0 10.3000 COMERCIAL LTDA 
ME 
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- 
46 1 

Erva Mate, aspecto fisico folhas 
folhas 	 d mais outras partes 

fragmentadas, componentes mínimo 70 °" 
humano, ramo, consumo 	sabor natural. Declinou SUPERMERCADO 

- (Embalagem de 1kg) 
30,0 

______ NAIBO LIDA ME _________  
Erva Mate, aspecto fisico folhak fragmentadas, componentes mínimo 70 

46 1 folhas mais outras partes do l  ramo, consumo humano, sabor natural. 30,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

(Embalagdm de 1kg) LTDA ME 

Erva Mate, aspecto fisico folha fragmentadas, componentes mínimo 70 % ABSOLUTO 
46 1 folhas mais outras partes do ramo, consumo humano, sabor natural. 30,0 11.3500 DISTRIBUIDORA 

(Embalagem de 1kg) 	1  LTDA ME 
fragmentadas, componentes mínimo 70 % A.E.M OESTE 

46 1 
Erva Mate, aspecto físico folhff 
folhas mais outras panes do ramo consumo humano 	sabor natural 30,0 II a000 COMERCIAL LTDA  

- (Embalagem de 1kg) ME 
Erva Mate, aspecto fisico folha fragmentadas, componentes mínimo 70 

46 1 folhas mais outras partes do ramo, consumo humano, sabor natural. 30,0 11.2800 SCS COMERCIO 

- (Embalagem de 1kg) LTDAME 

47 1 Erva mate para tererã embalage com SOOgr 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

- ABSOLUTO 
47 1 Erva mate para tererê emba1agen com 500 20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

47 1 Erva mate para tererã embalage com 500gr 20 , O COMERCIAL LTDA  16- 3000 
ME 

47 1 Erva mate para tererã embalagei com SOOgr 20,0 16.2500 SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

- Ervilha em conserva, embalagesh tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, 
48 1 com dados de identificação di produto, marca do fabricante, prazo de 100,0 Declinou 

SUPERMERCADO 

- validade e peso liquido NAIBO LTDA ME 

Ervilha em conserva, embalaget  tetra pack, peso mm. 200 gramas drenado, 
48 1 com dados de identificação d produto, marca do fabricante, prazo de 100,0 Declinou 

MERCADO RIQUEZA 

- validade e peso liquido 1 LTDA ME 

Ervilha em conserva, embalage± tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, A.E.M OESTE 
48 1 com dados de identificação d 100,0 Declinouu COMERCIAL LTDA 
- ______ validade e peso liquido 

produto marca do fabricante, prazo de 

1 ______________________________ ME _____ 
Ervilha em conserva, embalagem letra pack, peso mm. 200 gramas drenado, ABSOLUTO 

48 1 com dados de identificação dó produto, marca do fabricante, prazo de 100,0 2.3000 DISTRIBUIDORA 
validade e peso liquido  LTDA ME 
Ervilha em conserva, embalageni tetra pack, peso mín. 200 gramas drenado, 

48 1 com dados de identificação dJ produto, marca do fabricante, prazo de 100,0 2.2800 SCS COMERCIO 

_______ validade e peso liquido LTDA ME 

49 1 Esfira recheada, peso mínimo 4 gr, sabores variados 2.000,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA 

PADARIA E 
49 1 Estira recheada, peso mínimo 4 gr, sabores variados 2.000,0 Declinou CONFEITARIA 

RIQUEZA LTDA-ME 
- Extrato de tomate, de i' qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal 

50 1 e aditivos permitidos pela legislção vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 Declinou SUPERMERCADO 

- característico, isento de peles e ementes. (Embalagem 340g) NAIBO LTDA ME 

Extrato de tomate, de 1' qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal 
50 1 e aditivos permitidos pela Iegislção vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

LTDA ME característico, isento de peles e sementes. (Embalagem 340g) 
Extrato de tomate, de I qualidaáe, concentrado puro (à base de tomate, sal ABSOLUTO 

50 1 e aditivos permitidos pela legislação vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.4200 DISTRIBUIDORA 
característico, isento de peles e smentes. (Embalagem 340g)  LTDA ME 
Extrato de tomate, de l  qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal A.E.M OESTE 

50 1 e aditivos permitidos pela legislção vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.4000 COMERCIAL LTDA 
- característico, isento de peles e s ementes. (Embalagem 340g)  ME 

Extrato de tomate, de P qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal 
50 1 e aditivos permitidos pela legislação vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.3800 

SCS COMERCIO 

característico, isento de peles e smentcs. - (Embalagem 340g) LTDA ME 

51 1 Farinha de milho 1kg (funil J 20,0 Declinou 
SCS COMERCIO 

LTDA ME 

51 1 Farinha de milho 1kg (fina) 20,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

L1'DA ME 

Si 1 Farinha de milho 1kg (fina) 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIB0 LTDA ME 
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- ABSOLUTO 
SI 1 Farinha de milho 1 k (fina) 20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
kE.M OESTE 

51 1 Farinha de milho 1kg (fina) 20,0 2.5500 COMERCIAL LTDA 
ME 

- Farinha de trigo especial tipo 11 enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escora o' mistura com outras farinhas, formação de 

SUPERMERCADO 52 1 grumos (umidade), residuos ouim purezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 Declinou NAIBO LTDA ME O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela 
com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg  
Farinha de trigo especial tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de 

MERCADO RIQUEZA 52 1 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 Declinou 
LTDA ME O rótulo deve conter infonnaçoes do fabricante, lote do produto e tabela 

com informações nutricionais. E mbalagem de 5 k 
Farinha de trigo especial tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de ABSOLUTO 

52 1 grumos (umidade), resíduos oujimpurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.9000 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter infonnaçoes do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 
com informações nutricionais. mbalagem de 5 kg  
Farinha de trigo especial tipo 1, enriquecida com feno e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de A.E.M OESTE 

52 1 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.8500 COMERCIAL LTDA 
O rótulo deve conter informaçoes do fabricante, lote do produto e tabela ME 

- com informações nutricionais. Embalagem de 5 k 
Farinha de trigo especial tipo 1,1 enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura oumisnira com outras farinhas, formação de 

SCS COMERCIO 52 1 grumos (umidade), resíduos ou kmpurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.8000 LTDA ME O rótulo deve conter informaçes do fabricante, lote do produto e tabela 
com informações nutricionais. Sbalagem de 5 kg  
Farinha de trigo integral, enriquècida com feno e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mis tur com outras farinhas, formação de grumos SCS COMERCIO 53 1 (umidade), resíduos ou impurezs, 
deve conter informações do fÀbricante, 

nem rendimento insatisfatório. O rótulo 
lote do produto e tabela com 

20,0 Declinou LTDA ME 

informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  
Farinha de trigo integral, enriquècida com ferro e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mista outras farinhas, formação de grumos 

MERCADO RIQUEZA 53 1 (umidade), resíduos ou impures, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 20,0 Declinou LTDA ME deve conter informações do fbricante, lote do produto e tabela com 
informações nutricionais. EmbaIgem 1 kg.  
Farinha de trigo integral, carola àcida com feno e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistursJ com outras farinhas, formação de grumos 

SUPERMERCADO 53 1 (umidade), resíduos ou isnpurez4s, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 20,0 Declinou NAIBO LTDA ME deve conter informações do f4bricante, lote do produto e tabela com 
- informações nutricionais. Embalgem 1 kg.  

Farinha de trigo integral, enriqu cida com feno e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos A.E.M OESTE 

53 1 (umidade), resíduos ou impurez s, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 20,0 3.1800 COMERCIAL LTDA 
deve conter informações do f bricante, lote do produto e tabela com ME 

- informações nutricionais. Embal gem 1 kg.  

54 1 Farinha de trigo mistura pronta çara pão preto, embalagem de 1kg 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

1 Farinha de trigo mistura pronta ara pão preto, embalagem de 1kg 20,0 3.4200 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

 1 Farinha de trigo mistura pronta ara pão de milho, embalagem de 1kg 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
 LTDA ME 

P55  1 Farinha de trigo mistura pronta para pão de milho, embalagem de 1kg 20,0 34 200 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

 1 Fermento biológico instantâneo beco.embalado a vácuo, pacote com 500 10,0 Declinou SUPERMERCADO 
gramas  NAIBO LTDA ME 

 1 Fermento biológico instantâneo beco embalado a vácuo, pacote com 500 
10,0 Decimou MERCADO RIQUEZA 

- gramas  LTDA ME 

56 1 Fermento biológico instantâneo beco embalado a vácuo, pacote com 500 
10,0 ou Declinou SCS COMERCIO 

- _______ gramas ____  LTDA ME 

56 1 Fermento biológico instantâneo eco, embalado a vácuo, pacote com 500 ABSOLUTO 

gramas 10,0 16.3800 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 
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- 
56 1 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500  A.E.M OESTE 

gramas 10,0 16.3500 COMERCIA L LTDA 
ME 

57 1 fermento em 	250 pó químico 	grmas 50,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LIDA ME 

57 1 fermento em pó químico 250 grLas 50,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LIDA ME 

ABSOLUTO 
57 1 fermento em pó químico 250 gr as 50,0 5.7500 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

57 1 fermento em pó químico 250 grJmas 50,0 5.7300 COMERCIAL LTDA 
ME 

57 1 fermento em pó químico 250 grÀmas 50,0 5.6900 SCS COMERCIO 
LIDA ME 

58 1 Frango a passarinho coxa e sob4coxa 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

- A.E.M OESTE 
58 1 Frango a passarinho coxa e sobrcoxa 100,0 7.2500 COMER CIA LTDA 

 ME 

58 1 Frango a passarinho coxa e sobrcoxa 7.2300 SUPERMERCADO 100,0  NAIBO LTDA ME 
- 59 1 Gelatina em pó incolor, sem sa4r. Pacote com 24 gramas 20,0 Declinou SUPERMERCADO 

NAIBO LTDA ME 
ABSOLUTO 

59 1 Gelatina em pó incolor, sem sabr. Pacote com 24 gramas 20,0 2.2400 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

A.E.M OESTE 
59 1 Gelatina em pó incolor, sem sa4r. Pacote com 24 gramas 20,0 2.2000 COMERCIAL LTDA 

ME 
ABSOLUTO 

60 1 Gelatina, embalagem 1 kg, saboes: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.4000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

A.EM OESTE 
60 1 Gelatina, embalagem 1 kg, saboes: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.3500 COMERCIAL LTDA 

ME 

60 1 Gelatina, embalagem 1 kg, saboes: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.3000 SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

60 1 Gelatina, embalagem 1 kg, saboes: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.2800 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

7•  1 Iogurte bandeja com 6 and, com polpa de frutas, contendo no mínimo 540 SUPERMERCADO 
- gr, sabores morango e coco. 120,0 Declinou NAIBO LTDA ME 

61 1 
Iogurte bandeja com 6 und, com polpa de frutas, contendo no mínimo 540 MERCADO RIQUEZA 

- gr, sabores morango e coco. 120,0 Declinou 
LTDA ME 

61 1 Iogurte bandeja com 6und, com polpa de frutas, contendo no mínimo 540 SCS COMERCIO 
- gr, sabores morango e coco. 120,0 Declinou LTDA ME 

61 Iogurte bandeja com 6 und, com polpa de fr utas, contendo no mínimo 540 A.E.M OESTE 
1 

gr, sabores morango e coco. 120,0 4.4900 COMERCIAL LTDA 
ME 

A.E.M OESTE 
62 1 Leite condensado, embalagem teka pack, contendo 395 gramas 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
62 1 Leite condensado, embalagem tea pack, contendo 395 gramas 150,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

LTDA ME 

62 1 Leite condensado, embalagem tera pack, contendo 395 gramas 150,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

ABSOLUTO 
62 1 Leite condensado, embalagem teL pack, contendo 395 gramas 150,0 3.9500 DISTRIBUIDORA 

 LTDAME 

62 1 Leite condensado, embalagem tera pack, contendo 395 gramas 150,0 3.9300 SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

63 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 20,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

63 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
63 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 20,0 8.4000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
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- A.E.M OESTE 
63 1 Leite em pá integral, embalagm com 400 gramas 20,0 8.3900 COMERCIAL LTDA 

 ME 

63 1 Leite em pá integral, emba1agm com 400 gramas 20,0 8.3700 SUPERMERCADO 
- NABO LTDA ME 
- Leite liquido integral, homokeneizado,  submetido ao processo de ultra 

64 1 pasteurização, 	esterilizado 	tJHT), longa vida, 	contendo marca do 
3000 , Declinou MERCADO RIQUEZA 

fabricante, prazo de validade peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. LTDA ME 
- 
- Embalagem tetra pack de 1 liuo  

Leite liquido integral, homo eneizado, submetido ao processo de ultra 

64 1 pasteurização, 	esterilizado 	&JHT), longa vida, 	contendo marca do 
300,0 Declinou SCS COMERCIO 

fabricante, prazo de validade peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. LTDA ME 
- 
- Embalagem tetra pack de 1 lio  

Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

64 1 pasteurização, 	esterilizado 	(JET), longa vida, contendo marca do ABSOLUTO 

fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. 3000 , 3.7300 DISTRIBUIDORA 

- Embalagem tetra pack de 1 lits LTDA ME 

m Leite líquido integral, hoogeneiza do, submetido ao processo de ultra 

64 1 pasteurização, 	esterilizado 	(HT), longa vida, 	contendo marca do 300,0   3.7200 
A.E.M OESTE 

COMERCIAL LTDA fabricante, prazo de validade 4 peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. 
- Embalagem tetra pack de 1 litr  ME 

Leite liquido integral, homoeneizado, submetido ao processo de ultra 

64 1 pasteurização, 	esterilizado 	(1JHT), longa 	vida, 	contendo marca 	do 3000 , . 37000 SUPERMERCADO 
fabricante, prazo de validade 4 peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. NABO LTDA ME 

- Embalagem tetra pack de 1 litrb  

65 1 Linguiça suma mista. Embalagm com peso mínimo de 700 gr 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
 NABO LTDA ME 

65 1 Linguiça suma mista. Embala4m com peso mínimo de 700 gr 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
65 1 Linguiça suma mista. Embala4m com peso mínimo de 700 gr 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
- ABSOLUTO 

65 1 Linguiça suma mista. Embalagm com peso mínimo de 700 gr 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

Maçã nacional Gala ou Fugi dê primeira qualidade, apresentando grau de A.E.M OESTE 
66 1 maturação tal que permita kuporta manipulação, 	o transporte 	e a 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

conservação em condições ade quadas para o consumo. ME 
Maçã nacional Gala ou Fugi di primeira qualidade, apresentando grau de 

66 1 maturação tal que permita uporta 	manipulação, 	o transporte 	e a 100,0 Declinou SUPERMERCADO 

conservação em condições adequadas para o consumo. NAIBO LTDA ME 

Maçã nacional Gala ou Fugi dit  primeira qualidade, apresentando grau de 
66 1 maturação 	tal que permita suporta 	manipulação, 	o transporte e a 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA  

conservação em condições adeuadas para o consumo. LTDA ME  

67 1 Maionese sachê embalagem lk 10,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

67 1 Maionese sachê embalagem lk 10,0 Declinou SUPERMERCADO 
NABO LTDA 'C 

-- A.EJ'1OESTE 
67 1 Maionese sachê embalagem lk 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

67 1 Maionese sache embalagem 1 k 10,0 II .4000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- Mamão formosa, de primeira 4alidade, grande, grau de amadurecimento 

68 1 médio, lisupo, finne, integro, s4m rupturas, lesões ou pancadas na casca, 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
isento de sujidades, insetos, par4sitas, larvas e corpos estranhos aderidos à NABO LTDA ME 

- 
- superfície externa, acondicionadb de forma a evitar danos físicos 

Mamão formosa, de primeira q4alidade, grande, grau de amadurecimento 

68 1 médio, limpo, firme, integro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
isento de sujidades, insetos, pitas, ars larvas e corpos estranhos aderidos à LTDA ME 

- superfície externa, acondicionadb de forma a evitar danos físicos 
Mamão formosa, de primeira qUalidade, grande, grau de amadurecimento 

68 1 médio, limpo, firme, integro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, A.E.M OESTE 
isento de sujidades, insetos, par4sitas,  larvas e corpos estranhos aderidos à 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

- superfície externa, acondicionad de forma a evitar danos físicos ME 

Manga, fruto de tamanho médio,' com características íntegras e de primeira A.E.M OESTE 
69 1 qualidade, fresco, limpo, co1oraço uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 1 ME 
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manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biol4gica,  estar livre de resíduos de fertilizantes. 
Manga, fruto de tamanho médio,  com características íntegras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloraão uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie, apresentando grau de naturação tal que lhe permita suportar a 

MERCADO RIQUEZA 69 1 manipulação, o transporte e a c4n servação em condições adequadas para o 100,0 Declinou 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos LTDA ME 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

- origem tísica, mecânica ou bio!dgica, estar livre de resíduos de fertilizantes. 
Manga, fruto  de tamanho médio, com características íntegras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie, apresentando grau de n aturaçào tal que lhe permita suportar a 

SUPERMERCADO 69 1 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 100,0 Declinou 
consumo, isento de sujidades, i setos, parasitas, larvas e corpos estanhos NAIBO LTDA :I 

aderidos à superfície externa. Tão deve apresentar quaisquer lesões de 
- origem física, mecânica ou biológica, estar livre de resíduos de fertilizantes. 

70 1 Manteiga com sal, tablet de 200 gramas. Validade mínima de 04 meses 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

A.ETM OESTE 
70 1 Manteiga com sal, tablet de 200 gramas. Validade mínima de 04 meses 20,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

70 1 Manteiga com sal, tablet de 200gramas. Validade mínima de 04 meses 20,0 7.9200 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

Margarina cremosa com sal, de 1 rimeira qualidade, com no mínimo 80% de 

71 1 lipídios, isenta de gorduras trairá. 4. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes de 
10,0 Declinou polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando NAIBO LTDA ME 

- vedação adequada, com 1Kg.  
Margarina cremosa com sal, de Primeira qualidade, com no mínimo 80% de 

71 1 lipídios, isenta de gorduras tran4. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes de 100 , Declinou MERCADO RIQUEZA 
polipropileno 	atóxico resistene, original do fabricante, 	apresentando LTDA ME 
vedação adequada, com 1Kg. 1 
Margarina cremosa com sal, de 4rimeira qualidade, com no mínimo 80% de 

71 1 lipídios, isenta de gorduras iran4 (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes de 
100 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA polipropileno 	atóxico 	resistente, original do fabricante, 	apresentando 

' vedação adequada, com 1Kg. LTDA ME 

Margarina cremosa com sal, de rimeira qualidade, com no mínimo 80% de 

71 1 lipidios, isenta de gorduras tran. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes de A.E.M OESTE 
polipropileno 	atóxico 	resi  arco e 10,0 5.9800 COMERCIAL LIDA 

vedação adequada, com 1Kg. 
Massa para mim pina, pesandd 50 gramas cada, com formato redondo e 
aproximadamente 	12 em de diâmetro. 	Massa fresca, 	mantida sob 
refrigeração, 	recoberta 	com apel filme, 	fabricado 	em padaria. 	A PADARIA E 

72 1 embalagem 	deverá 	conter r ulo 	com nome 	do 	fornecedor, 	peso 2.000,0 Declinou CONFEITARIA 
identificado, data de fabricaçã e validade e informação nutricional do RIQUEZA LTDA-ME 
produto. Ingredientes: fannha e trigo, açúcar, sal, margarina, fermento, 

- ovos e água  
Massa para mim pina, pesandd 50 gramas cada, com formato redondo e 
aproximadamente 12 em de diâmetro. Massa fresca, mantida sob 
refrigeração, 	recoberta 	com papel 	filme, 	fabricado 	em padaria. 	A 

72 1 embalagem 	deverá 	conter r&ulo com nome do fornecedor, peso 2.000,0 Declinou SUPERMERCADO 
identificado, data de fabricaçã4 e validade e informação nutricional do NAIBO LTDA ME 

produto. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, sal, margarina, fermento, 
ovos e água  
Massa para pastel fresca resfria 
descrição do produto, nome doLbflcante, 

a espessura fina contendo na embalagem 
73 1 data de fabricação e prazo de 320,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  LTDA ME 

- Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura tina, contendo na embalagem A.E.M OESTE 
73 1 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 320,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- validade. Tamanho da massa mé dia. Pacote com 500 gramas  ME 

Massa para paste!, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 
73 1 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 320,0 5.9700 SCS COMERCIO 
- validade. Tamanho da massa média.  Pacote com 500 gramas  LTDA ME 

Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 
SUPERMERCADO 73 1 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 320,0 5.9500 

validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas 	 1  1  
NAIBO LTDA ME 
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Meladobatidodecana, l0  qualidade, sem sujidades, em  embalagem plástica 1 
74 1 

atóxica de SOOg,  com tampa de lace. Na embalagem deve conter descrição 1 	500 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. LTDA ME 
- Com registro de inspeção federfal,  estadual ou municipal  

Melado batido de cana, lo  qual$ade, sem sujidades, em embalagem plástica 

74 1 
atóxica de SOOg,  com tampa d4 lace. Na embalagem deve conter descrição 

50,0 7.9700 
SCS COMERCIO 

do produto, marca do fabricar te, data de fabricação e prazo de validade. LTDA ME 

- 
- Com registro de inspeção fede ai, estadual ou municipal  

Melado batido de cana, F quali ade, sem sujidades, em embalagem plástica 
A.E.M OESTE 

74 1 
atóxica de SOOg,  com tampa di lace. Na embalagem deve conter descrição 
do produto, marca do fabricas3 e, data de fabricação e prazo de validade. 

50,0 7.9500 COMERCIAL LTDA 

- 
- Com registro de inspeção federal, estadual ou municipal 

ME 
   

Melado batido de cana, 1° qualia
la
ade, sem sujidades, em embalagem plástica 

74 1 
atóxica de SOOg, com tampa d ce. Na embalagem deve conter descrição SUPERMERCADO 
do produto, marca do fabricane, data de fabricação e prazo de validade. 

50,0 7.9000 
NAIBO LTDA ME 

- Com registro de inspeção federi, estadual ou municipal 

75 1 
Melancia tamanho grande, grau de amadurecimento adequado, com 

300,0 Declinou 
SUPERMERCADO 

- ausência de manchas na casca com cor uniforme. NAIBO LTDA ME 

75 1 
Melancia tamanho grande, grau de amadurecimento adequado, com 

300,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

ausência de manchas na casca com cor uniforme. LTDA ME 

- 

75 1 
Melancia tamanho grande , u 	e ama urecimen 	dd to adequado, com 

 A.E.M OESTE 

ausência de manchas na casca com cor uniforme. 
300,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

76 1 
Melão, amarelo, casca 	rme, [sem fi rachaduras e de cor vibrante, doce, 

A.E.M OESTE 

suculento, de primeira qualida4  
200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

76 1 
Melão, amarelo, casca firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, 

200,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

suculento, de primeira qualida4  LTDA ME 

76 1 
Melão, amarelo, casca firme,Isem rachaduras e de cor vibrante, doce, 

200,0 Declinou 
SUPERMERCADO 

suculento, de primeira qualidad  NAIBO LTDA ME 
Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas 

SUPERMERCADO 
77 1 drenado, com dados de identiflação do produto, marca do fabricante, data 100,0 Declinou 

de fabricação e de validade e peo líquido  
NAIBO LTDA ME 

Milho verde em conserva, embalagem letra pack contendo 200 gramas 
77 1 drenado, com dados de identifidação do produto, marca do fabricante, data 100,0 Declinou 

MERCADO RIQUEZA 

de fabricação e de validade e pão liquido 
LTDA ME 

Milho verde em conserva,embalagem letra pacic contendo 200 gramas A.E.M OESTE 
77 1 drenado, com dados de idenliflcção do produto, marca do fabricante, data 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

de fabricação e de validade e p4o  liquido  ME 
Milho verde em conserva, embalagem letra pack contendo 200 gramas ABSOLUTO 

77 1 drenado, com dados de identificção do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.7400 DISTRIBUIDORA 
- de fabricação e de validade e peo líquido  LTDA ME 

Milho verde em conserva, emlalagem tetra pack contendo 200 gramas 
SCS COMERCIO 

77 1 drenado, com dados de identificçâo do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.7200 
L1DA ME 

- 
- de fabricação e de validade e peo liquido  

78 1 Mortadela fatiada 100,0 Declinou 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

A.E.M OESTE 
78 1 Mortadela fatiada 100,0 Declinou COMER CIA L LTDA 

ME 
Nata pasteurizada. Embalagem de plástico com 900 gramas, contendo a A.E.M OESTE 

79 1 descrição do produto, marca d fabricante, lote, data de fabricação e de 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- validade ME 

79 1 
Nata pasteurizada. Embalagem de plástico com 900 gramas, contendo a 

MERCADO RIQUEZA 
descrição do produto, marca d fabricante, lote, data de fabricação e de 100,0 Declinou 

- validade 
LTDA ME 

Nata pasteurizada. Embalagem Ue plástico com 900 gramas, contendo a 
79 1 descrição do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e de 100,0 12.8500 

SCS COMERCIO 

- validade 
LTDA ME 

Nata pasteurizada. Embalagem Lc plástico com 900 gramas, contendo a 
79 1 descrição do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e de 100,0 12.8300 

SUPERMERCADO 

validade NAIBO LTDA ME 

- Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; 
80 1 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 200,0 Declinou 
- (Embalagem 900 ml) NAIBO LTDA ME 

Õleo de soja retirado, de prime ra qualidade, 100% natural; comestível; 
SCS COMERCIO 80 1 extrato refinado, acidez máxima 4e 0,6 mg ICOH/g, isento de gorduras trans. 200,0 Declinou 

(Embalagem 900 ml) LTDA ME 
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Óleo de soja refinado, de prinleira qualidade, 100% natural; comestível; 
80 1 extrato reflnado,acidez maxim de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trutas. 200,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

(Embalagem 900 ml) LTDA ME 

- Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; ABSOLUTO 
80 1 extrato refinado, acidez máximã de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras bani. 200,0 3.9700 DISTRIBUIDORA 

(Embalagem 900 ml)  LTDA ME 
Óleo de soja refinado, de prinleira qualidade, 100% natural; comestível; A.EM OESTE 

80 1 extrato refinado, acidez máximo de 0,6 mg KON/g, isento de gorduras trans. 200,0 3.9500 COMERCIAL LTDA 
(Embalagem 900 ml)  ME 
Orégano, desidratado, embalagbm de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao prodiLto, presença de impurezas, formação de 

81 1 gritamos, coloração clara demais sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 Declinou SCS COMERCIO 
embalagem deve estar intacta, p6zo de validade mínimo de 6 meses a partir LTDA ME 
da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagbm de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao pro4to, presença de impurezas, formação de 

81 1 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
embalagem deve estar intacta, pazo de validade mínimo de 6 meses a partir NAIBO LTDA ME 

da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagêm de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao pro4to, presença de impurezas, formação de A.E.M OESTE 

81 1 grumos, coloração clara demais sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 8.8500 COMERCIAL LTDA 
embalagem deve estar intacta, p]azo de validade mínimo de 6 meses a partir ME 
da data de entrega  
Ovos de galinha vermelhos grdndes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpai isento de aditivos ou substâncias estranhas 

82 1 ao produto que sejam imprópria ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

da Agricultura. Deve ser entrtgue em embalagem de dúzia, em caixa LTDA ME 
- atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  

Ovos de galinha vennellios grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpai isento de aditivos ou substâncias estranhas A.E.M OESTE 

82 1 ao produto que sejam imprópria ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 5.1800 COMERCIAL LTDA 
da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa ME 

- 

atóxica, devidamente rotulada, qonforme legislação vigente  
Ovos de galinha vermelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpai isento de aditivos ou substâncias estranhas 

82 1 ao produto que sejam imprópria ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 5.1500 SUPERMERCADO 

da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa NAIBO LTDA ae 
atóxica, devidamente rotulada, 4onfnrme legislação vigente  

83 1 Palito dental SUPERMERCADO 
- cx. c/ 100 palitos 20,0 Declinou 

NAJBO LTDA ME 

83 1 Palito dental - cx. c/ 100 palitos 20,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

- A.E.M OESTE 
83 1 Palito dental - cx. ei 100 palitos 20,0 2.3500 COMERCIAL LTDA 

ME 
PADARIA E 

84 1 Pão de cachorro quente -50 g. 3.000,0 Declinou CONFEITARIA 
RIQUEZA LTDA-ME 

84 1 Pão de cachorro quente -50 g. 3.000,0 Declinou SUPERMERCADO 

- 

NAIBO LTDA ME 

85 1 pão fatiado 100,0 Dec linou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

- PADARIA E 
85 1 pão fatiado 100,0 5.8500 CONFEITARIA 

RIQUEZA LTDA-ME 
PADARIA E 

86 1 Pão francês -50 gramas (feito n dia da entrega). 1.000,0 Declinou CONFEITARIA 
 RIQUEZA LTDA-ME 

86 1 Pão francês -50 gramas (feito ni dia da entrega). 1.000,0 Declinou SUPERMERCADO 
NATO LTDA ME 

87 1 Pepino em conserva peso liqui4 560 gr e drenado 300 gr 30,0 Declinou SUPERMERCADO 
NO LTDA ME 

87 1 Pepino em conserva peso liquid.f 560 gr e drenado 300 gr 30,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
87 1 Pepino em conserva peso liquid 560 gr e drenado 300 gr 30,0 6.5500 COMERCIAL LTDA 

A 	1 ME 
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87 1 Pepino em conserva peso 1iqui 560 gr e drenado 300 gr 30,0 6.5300 SCS COMERCIO 
 LIDA ME 

Pepino, in natura, frutos colhido ainda imaturos, com sementes incipientes, 
88 1 coloração uniforme, firmes, sem defeitos: manchados, injúrias mecânicas e 50,0 3.8500 SUPERMERCADO 

- ______ queima de sol. Frutos frescos a4ondicionados  NAIBO LIDA ME 

89 1 SUPERMERCADO Pipoca, embalagem com peson}inimo 500 gr 60,0 Declinou 
 NAIBO LTDA ME 

89 1 Pipoca, embalagem com peso nlinimo 500 gr 60,0 Declinou SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

89 1 Pipoca, embalagem com peso inimo 500 gr 60,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
89 1 Pipoca, embalagem com peso aliciam 500 gr 60,0 2.2000  DISTgIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

89 1 Pipoca, embalagem com peso ,mimo 500 gr 60,0 2.1800 COMERCIAL LIDA 
ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
90 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

fabricação, lote e prazo de validkde.  Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origes amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
90 1 Embalagem em polietileno, ontendo descrição do produto, data de 100,0 Declinou SCS COMERCIO 

fabricação, lote e prazo de validde. Pacote com 500 gramas. LTDA ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origeS amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
90 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 100,0 Declinou 

SUPERMERCADO 

fabricação, lote e prazo de validkde. Pacote com 500 gramas.  NAIBO LTDA ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origei amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 
90 1 Embalagem em polietileno, dentendo descrição do produto, data de 100,0 3.4500 DISTRIBUIDORA 

fabricação, lote e prazo de valid de. Pacote com 500 gramas.  LIDA ME 
Polvilho azedo, tipo 1, origei amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. A.E.M OESTE 

90 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 100,0 3.4400 COMERCIAL LTDA 
fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  ME 
Polvilho doce, tipo 1, origen amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 

SUPERMERCADO 91 1 Embalagem em polietileoo, contendo descrição do produto, data de 50,0 Declinou 
fabricação, lote e prazo de validke. Pacote com 500 gramas.  NAIBO LIDA ME 

Polvilho doce, tipo 1, origem 1  amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
91 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 50,0 Declinou SCS COMERCIO 

- fabricação, lote e prazo de validde. Pacote com 500 gramas.  LIDA ME 

Polvilho doce, tipo 1, origem t amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
91 1 Embalagem em polietileno, ckntendo descrição do produto, data de 50,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

fabricação, lote e prazo de vali4de. Pacote com 500 gramas. LTDA ME 

Polvilho doce, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 
91 1 Embalagem em poüetileno, cntendo descrição do produto, data de 50,0 3.4500 DISTRIBUIDORA 

fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  LIDA ME 
Polvilho doce, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. A.E.M OESTE 

91 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 50,0 3.4000 COMERCIAL LTDA 
fabricação, lote e prazo de validkde. Pacote com 500 gramas.  ME 

A.E.M OESTE 
92 1 Presunto sumo cozido fatiado, rsado, de primeira qualidade. 40,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

92 1 Presunto sumo cozido fatiado, rkfriado, de primeira qualidade. 40,0 19.4000 SUPERMERCADO 
 NAIBO LTDA ME 

Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 1 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as SUPERMERCADO 
informações do produto, do fabicante, número do lote, data de fabricação 50, 0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 
- e de validade. A embalagem deie estar lacrada 

Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 
50,0 Declinou SCS COMERCIO 

informações do produto, do fabicante, número do lote, data de fabricação LIDA ME 
e de validade. A embalagem dee estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as ABSOLUTO 

informações do produto, do fabiticante, número do lote, data de fabricação 50,0 13.4000 DISTRIBUIDORA 

e de validade. A embalagem dee estar lacrada LIDA ME 

Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 1 contendo 1 kg. Para uso de sooremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabdicante, número do lote, data de fabricação 50,0 13.3500 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem de)p estar lacrada 1 
ME 
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- Queijo mussarela fatiado, inter  olhado 
'

embalado a vácuo, na embalagem 

94 1 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, data de 

150, 0 29. 9500 
SCS COMERCIO 

fabricação, lote e prazo de vali 1dade. O produto deve estar acondicionado LTDA ME 
em embalagem plástica transparente  
Queijo mussarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 

A.E.M OESTE 
94 1 

deverá conter: 	descrição 	do produto, marca do fabricante, data de 
150,0 29.9300 COMERCIAL LTDA 

fabricação, lote e prazo de valiIade. O produto deve estar acondicionado 
ME - em embalagem plástica transpalente  

Queijo mossarela fatiado, intertolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
ABSOLUTO 

94 1 
deverá conter: 	descrição do produto, marca do fabricante, data de 

150,0 29.9000 DISTRIBUIDORA fabricação, lote e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado 
LTDA ME 

- em embalagem plástica transpa4ente 
Queijo mussarela fadado,interfo lhado' embalado a vácuo, na embalagem 

94 1 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, data de 

150,0 29 8900 
SUPERMERCADO 

fabricação, lote e prazo de valibde. O produto deve estar acondicionado NAIBO LTDA ME 
- em embalagem plástica transpaslente  

Queijo pamiesão ralado pacotecom no mínimo 100 gr, Ingredietes:queijo 
50,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
- parinesão e conservador ácido srbico  NAIBO LTDA ME 

95 1 
Queijo parmesãoralado pacote Tcom no mínimo 100 gr, lngredietes:queijo 

50,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

- parmesão e conservador ácido srbico  LTDA ME 
A.EtM OESTE 

1 
Queijo parmesão ralado pacote 
parmesão e conservador ácido 4rbico 

Ingredietes:queijo com no minimo 100 gr, 
50,0 3.9400 COMERCIAL LTDA 

ME 
- Recheio e cobertura, forneável ponto para uso em bisnaga com peso liquido 

mínimo de 1 kg. Ingredientes: 4úcar, gordura vegetal, soro de leite em pó, A.E.M OESTE 
96 1 leite em pó, emulsificantes lecitna de soja e poliglicerol polirricinoleato de 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

aroma idêntico ao natural. Contm lactose. Nos sabores chocolate branco, ME 
- baunilha, uva, limão e morango 

97 1 Refrigerante 	1. 	Pepsi/GuaraFá  
-2 Diet MERCADO RIQUEZA 

- 
100,0 Declinou 

 LTDA ME 
- 

97 1 Refrigerante -2 1.- Pepsi/Guaraá Diet 100,0 Declinou 
 SUPERMERCADO 

 LTDA ME 
- 

Refrigerante - 2 1. - PepsYGuaraL 
A.E.M OESTE 

97 1 Diet 100,0 6.3500 COMERCIAL LTDA 
ME 

DISTRIB. DE 
97 1 Refrigerante - 2 1. - PePsYGu araf' . a Ds et 100,0 6 3300 BEBIDAS CAPOANI 

LTDA - ME 

98 1 Refrigerante - 2 1. - epsiiouar4á 700,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

 LTDA ME 
- 

98 1 Refrigerante - 2 1. - 	epsu ouar4á 700,0 Declinou 
 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME - 

A.E.M OESTE 
98 1 Refrigerante -21.- PepsUGuar a 700 O  Dechnou COMERCIAL LTDA 

ME - 

98 1 Refrigerante - 2 1. - 	eptiiouara fá 7000 , 6.3500 
SCS COMERCIO 

LTDA ME 
- DISTRIB. DE 

98 1 Refrigerante -2 1.- Pepsi/Guaraiá 700,0 6.3300 BEBIDAS CAPOANI 
 LIDA - ME 

99 1 Refrigerante - 2 1. - Sukita/Sprit Diet 100,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

LTDAME 

99 1 Refrigerante -2 1. - Sukita/Sptit Diet 100,0 Declinou 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

- A.E.M OESTE 
99 1 Refrigerante - 2 1. - Sukita/Sprit Dtet 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA  

ME 
- DISTRIB. DE 

99 1 Refrigerante -2 1. - Sita/Spdt Diet 100,0 6-2300 BEBIDAS CAPOI  
LIDA -ME 

100 1 Refrigerante - 2 1. - Su1dta!Sprite 700,0 Declinou 
MERCADO RIQUEZA 

LTDA ME 

100 1 Refrigerante- 21.- SiSSprite 700,0 Declinou 
SUPERMERCADO 
NAIBO LA ME 

- A.E.M OESTE 
100 1 Refrigerante - 2 1. - Sukita'Sprite 700,0 DecIinu COMERCIAL LTDA 

___ 
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100 1 Refrigerante -2 1. - SukitalSpHe 700,0 Declinou SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

DISTRIB. DE 
100 1 Refrigerante -2 1. 

- SitalSPHe 700,0 6.2300 BEBIDAS CAPO1 
LTDA - ME 

- Repolho em cabeça, verde, no 'o, de primeira qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, integro, tamanho médio a grande, em perfeito estado de 
conservação e maturação, coloração uniforme, limpo, isento de sujidades, 

101 1 parasitas, larvas e corpos estrknhos aderidos à superfície externa, sem 50,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
manchas, isento de panes pútrids. Não deve apresentar quaisquer lesões de LTDAME 
origem física, mecânica ou bttflóãica. Devidamente acondicionado. Peso 
aprox. 2,5 kg  
Repolho em cabeça, verde, no o, de primeira qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, integro, tamanho nédio a grande, em perfeito estado de 
conservação e maturação, coloação uniforme, limpo, isento de sujidades, A.E.M OESTE 

101 1 parasitas, larvas e corpos estrbnhos aderidos à superficie externa, sem 50,0 6.9500 COMERCIAL LTDA 
manchas, isento de partes pútrids. Não deve apresentar quaisquer lesões de ME 
origem física, mecânica ou bic lógica. Devidamente acondicionado. Peso 
aprox. 2,5 kg  
Repolho em cabeça, verde, novo, de primeira qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, íntegro, tamanho médio a grande, em perfeito estado de 
conservação e maturação, co1oição uniforme, limpo, isento de sujidades, 

101 1 parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superficie externa, sem 50,0 6.9000 SUPERMERCADO 

manchas, isento de partes pútridks. Não deve apresentar quaisquer lesões de NAIBO LTDAME 

origem física, mecânica ou biológica. Devidamente acondicionado. Peso 
aprox. 2,5 kg  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 

102 1 Composição; 100% mandioca. m embalagem plástica intacta, isento de 10,0 Declinou SUPERMERCADO 
- mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva NAIBO LTDA ME 

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 
102 1 Composição: 100% mandioca. m embalagem plástica intacta, isento de 10,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
- mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 
102 1 Composição; 100% mandioca. m embalagem plástica intacta, isento de 10,0 Declinou SCS COMERCIO 

mofo, odores estranhos ou qual4uer substância nociva LTDA ME  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

102 1 Composição; 100% mandioca. m embalagem plástica intacta, isento de 10,0 3.6000 DISTRIBUIDORA 
- mofo, odores estranhos ou qual substância nociva LTDA ME 

Sagu, classe pérola, tipo 	1. 1 cote de 500 gramas. De safra recente. A.E.M OESTE 
102 1 Composição; 100% mandioca. im embalagem plástica intacta, isento de 10,0 3.5500 COMERCIAL LTDA 
- mofo, odores estranhos ou qual uer substância nociva ME 

103 1 Sal refinado iodado (embalagen de 1 kg.) 30,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
103 1 Sal refinado iodado (embalagen de 1 kg.)  ) 300 , 

. 
3 3000 DISTRIBUIDORA 

 LIDA ME 
A.E.M OESTE 

103 1 Sal refinado iodado (embalagen 1 de 1 kg.) 30,0 3.2500 COMERCIAL LTDA  
 ME 

103 1 Sal refinado iodado (embalag em de 1 kg .) 3.2000 SUPERMERCADO 30,0 
NAIBO LIDA ME 

104 1 Sal fino temperado, iodado sem zimenta especial para cozinha, embalagem SUPERMERCADO 
de 1 	k 30,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 

sem 1,imenta A.E.M OESTE 
104 1 Sal frio temperado, iodado 

delkg 
especial para cozinha, embalagem 

50,0   3.4000 COMERCIAL LTDA 
. ME 

77 1 Sal fino temperado, iodado sem Pimenta especial para cozinha, embalagem SCS COMERCIO 
- delkg 30,0 3.3500  LTDAME 

105 1 Salsicha 100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA  LIDA ME 
lOS 1 Salsicha 100,0 9.1500 COMERCIO SCS C 

 LT
A.E.

105 1 Salsicha 100,0 9.1000 COMER

SUPER105 1 Salsicha 100,0 9.080 NAIBO  
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106 1 Sorvete Moreninho - Sabores V.riados 700,0 Declinou SUPERMERCADO 
 NAIBOLTDAME 

106 1 Sorvete Moreninho - SaboresVkiados 700,0 Declinou SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

- 107 1 Sorvete, sobraras:  baunilha, aba axi, flocos, chocolate e creme 500,0 19.8500  COMERCIO 
LTDA ME 

107 1 Sorvete, sobores: baunilha, aba daxi, flocos, chocolate e creme 500,0 19.8000 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

108 1 Suco em pó, sabores abacaxi, lbranja, morango e limão, embalagem com 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
- SOOgr  NAIBO LTDA ME 

108 1 Suco em pó, sabores abacaxi, 
lbania  morango e limão, embalagem com 

100,0 Declinou MERCADO RIQUEZA 
- SOOgr  LTDA ME 

108 1 morango e limão, embalagem Com ABSOLUTO Suco em pó, sabores abacaxi, 
IbanJa.  SOOgr  100,0 5.6500 DISTRIBUIDORA 

 LTDA ME 

Suco 	 lkranja, A.E.M OESTE 
108 1 em pó, sabores abacaxi, 

500gr 
morango e limão, embalagem com 100,0 5.6000 COMERCIAL LTDA 

ME 
1 Suco em pó, sabores abacaxi, 

lbanJa  morango e limão, embalagem com 
100,0 5.5500 SCS COMERCIO 

- SOOgr  LTDA ME 
Tomate, tipo salada longa vida, fresco, de primeira qualidade, tamanho 
médio/grande, firme e intacto, apresentando tamanho uniforme e bem 
desenvolvido, devendo estar live de enfermidades, com casca sã, isento de 

109 1 sujidades, parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem lesões de A.E.M OESTE 
origem fisicalmecânica (rachariam e cortes), sem pontos pretos. Deverá 100, 0 Declinou COMERCIAL LTDA 

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o ME 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 
Deverá apresentar-se limpo e d4zidamente acondicionado 
Tomate, tipo salada longa vida, fresco, de primeira qualidade, tamanho 
médio/grande, firme e intacto, apresentando tamanho uniforme e bem 
desenvolvido, devendo estar livi e de enfermidades, com casca sã, isento de 

109 1 sujidades, parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem lesões de 
100, 0 Declinou MERCADO RIQUEZA 

origem fisica1mecânica (rachad aras e cortes), sem pontos pretos. Deverá LTDA ME 
apresentar grau de maturação t ri que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

- Deverá apresentar-se limpo e devidamente acondicionado 
Tomate, tipo salada longa vida, fresco, de primeira qualidade, tamanho 
médio/grande, firme e intacto apresentando tamanho uniforme e bem 
desenvolvido, devendo estar livre de enfermidades, com casca sã, isento de 

109 1 sujidades, parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem lesões de 
1000 , 51000 . 

SUPERMERCADO 
origem física/mecânica sica/mecãnica (rachaduras e cortes), sem pontos pretos. Deverá NAIBO LTDA ME 
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a manipulação, o 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. 

- Deverá apresentar-se limpo e devidamente acondicionado 

110 1 Torta Recheada (1 recheio de fntta e 1 recheio de creme com bombom) 280,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

PADARIA E 
110 1 Torta Recheada (1 recheio de la e 1 recheio de creme com bombom) 280,0 21.8500 CONFEITARIA 

RIQUEZA LTDA-ME 
111 1 Vinagre de vinho tinto. Aspe límpido, cor, sabor e aroma próprios da MERCADO RIQUEZA 
- natureza da matéria-prima. Em de 2 litros. 6,0 Declinou LTDA ME 

111 1 Vinagre de vinho tinto. Aspectà límpido, cor, sabor e aroma próprios da 
6,0 Declinou SUPERMERCADO 

natureza da matéria-prima. Emblagem de 2 litros.  NAIBO LTDA ME 

111 1 Vinagre de vinho tinto. AspectJ límpido, cor, sabor e aroma próprios da ABSOLUTO 
natureza da matéria-prima. Emb.1agem de 2 litros. 6, Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

Vinagre de 	tinto. Aspectj vinho A.E.M OESTE 
111 1 

natureza da matéria-prima. Embalagem 
límpido, cor, sabor e aroma próprios da 

de 2 litros. 6,0 10.4000 COMERCIAL LTDA 
ME  

Vinagre detrato Aspectd límpido, cor, sabor e aroma próprios da SCS COMERCIO 
- natureza da matéria-prima. Emblagem de 2 litros. 6,0 10.3000 

LTDA ME 
Vinho tinto de mesa seco de uva ¶ordo de cor violeta intenso, sabor e aroma 

112 1 característico da uva. Embalage 2 litros, para sagu , não podendo ser 50,0 Declinou SCS COMERCIO 
- coquetel decomposto. 	In LTDA ME 

Vinho tinto de mesa seco de uva !),ando de cor violeta intenso, sabor e aroma A.E.M OESTE 
112 1 característico da uva. Embalagen de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.9000 COMERCIAL LTDA 
- coquetel de composto. ME 
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- Vinho tinto de mesa seco de uvabordo de cor violeta intenso, sabor e aroma 
112 1 característico da uva. Embalagdm de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.8000 SUPERMERCADO 

coquetel de composto. NAIBO LTDA 'L 

Vinho tinto de mesa seco de uvabordo de cor violeta intenso, sabor e aroma DISTRIB. DE 
112 1 característico da uva. Embalag4m de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.7500 BEBIDAS CAPOANI 
- coquetel de composto.  LTDA - ME 

Abacaxi pérola, fruto de tamaiho médio, limpo, de primeira, firmes e 
íntegros; pesando entre 1 a 1,5 cg; acondicionado de forma a evitar danos 
físicos, deve estar ileso, sem rupturas e ou pancadas na casca, apresentando 

1 2 grau de maturação tal que lhe Prnita  suportar a manipulação, o transporte A E M OESTE 
e a conservação em condsçoe adequadas para o consumo; o; isento de 1000 Declinou COMERCIAL LTDA 
sujidades, insetos, parasitas, lar4as e corpos estranhos aderidos à superfície ME 

externa. Não deve apresentar qiaisquer lesões de origem física,mecãnica 
- ou biológica; livre de residuos d fertilizantes 

Açúcar cristal, de primeira qualilade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, integra, resistente, vedada A.E.M OESTE 

2 2 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
procedência, informações nutri ionais, número do lote, data de fabricação ME 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVSA, 5W, INMETRO e outras).  
Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, íntegra, resistente, vedada 

2 2 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou SUPERMERCADO 

procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação NAIBO LTDA ME 
e de validade. O produto dee estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVSA, SIE, INMETRO e outras).  
Açúcar cristal, de primeira quali4ade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagemI$ásticn, atóxica, integra, resistente, vedada ABSOLUTO 

2 2 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 9.8000 DISTRIBUIDORA 
nu procedência, informações 	triconais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 

e de validade. O produtu defre estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVI$A, SIF, INMETRO e outras).  

ABSOLUTO 
8 2 Amendoim descascado, embalagem 500 gr 60,0 5.1500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

8 2 Amendoim descascado, embala em 500 gr 60,0 5.1300 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- Amido de milho. Produto deve sguir as seguintes características: arniláceo 
extraída do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado Ou 

9 2 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 
1 	 . 50,0 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA devera c deverá conter externamente o dados de s dentificaça -o e procedência, ncia, 

infunnaçãn nutdciooal, número do lote, data de fabricação e validade do LTDA ME 
produto. Acondicionado em caí as de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  regist'10 no órgão competente. Não conter glúten.  
Amido de milho. Produto deveseguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a pa ir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

9 2 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 
500 6.1800 SCS COMERCIO 

deverá conter externamente o dados de identificação e procedência, ' LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em cab as de papel impermeável fechado, intacta, 

- pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten. 
Amido de milho. Produto deve seguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a pa tir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado Ou 

9 2 rançoso. Sob a fonna de pó. Coar cor branca característica. A embalagem A EM OESTE 
devera conter externamente o! dados de identificação e procedência, 50,0 6.1500 COMERCIAL LTDA 

informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do ME 
produto. Acondicionado em cai) as de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  regist,o no órgão competente. Não conter glúten.  
Arroz parboilizado, tipo 1, class longo fino, constituídos de grãos inteiros, 

lo 2 com teor de unidade máxima 15°ú (g 1109 g), isento de sujidades, parasitas, ABSOLUTO 
mofo, odores estranhos, substan?sas  nocivas, matérias terrosas e materiais 1000 Declinou DISTRIBUIDORA 

- estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LTDA ME 
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resistente e integro. Deve contbr selo aprovado pela ABIAP (Associação 
- Brasileira das Indústrias de Arr6 Parboilizado). Embalagem de 5 kg  

Arroz parboilizado, tipo 1, elas: e longo tino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 1% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

10 2 mofo, odores estranhos, substâ cias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 10.9600 SCS COMERCIO 
estranhos. Embalado em saco 
resistente e integro. Deve contir 

plástico transparente e atoxico, limpo, LTDA ME 
selo aprovado pela ABMP (Associação 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração ABSOLUTO 

11 2 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 20,0 4S700 DISTRIBUIDORA insetos, fungos e matéria temos .. A embalagem deve conter: Indicação do 
LTDA ME fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de 

fabricação, prazo de validade e c emais especificações exigidas na legislação 
- vigente. Embalagem 200 grama s 

Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da ata de entrega. Deve apresentar coloração 

11 2 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 20,0 4.0000 SCS COMERCIO 
insetos, fungos e matéria temos .. A embalagem deve conter: indicação do LIDA ME 
fabricante, produto, peso, ingiodientes, informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e 

mb mnis especificações exigidas na legislação  
- vigente. E 	alagem 200 grama 

13 2 Bala tipo caramelo de leite, embalagem com peso minimo600 gr. varies 150,0 Declinou 
A.E.M OESTE 

COMERCIAL LTDA sabores ME 
Bala tipo caramelo de leite, ert balagem com peso mínimo600 gr. varios SCS COMERCIO 13 

- 

2 sabores 150,0 9.7000  LTDA ME 

13 Bala tipo caramelo de leite, mi balagem com peso minimo600 gr. vari os ABSOLUTO 
2 sabores 150,0 9.6000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

Biscoito doce, tipo maria, livre de gordura trans, (embalagem min de 700 A.E.M OESTE 
17 2 w.) 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

17 2 Biscoito doce, tipo maria, livre de gordura trans, (embalagem min de 700 50,0 Declinou SCS COMERCIO 
g-.)  LTDAME 

17 2 Biscoito doce, tipo maria, livre de gordura trans, (embalagem mia de 700 50,0 6.8800 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIDORA gr.) LTDA ME 

18 2 
salgado, integral, livre 

nt
Biscoito de gordura trans, embalagem tipo 3 em 1, 50,0 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA de primeira qualidade. Pacote ccf endo 400 gramas LTDA ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, seii adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 
20 2 da entrega o produto deverá ter minimo 6 meses de validade. Embalagem 20,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- de 200 gramas ME  

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
SCS COMERCIO 20 2 da entrega o produto deverá ter 

1 
minimo 6 meses de validade. Embalagem 20,0 Declinou LTDA ME 

- de 200 gramas  
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, ao momento ABSOLUTO 

20 2 da entrega o produto deverá ter c mínimo 6 meses de validade. Embalagem 20,0 14.2500 DISTIUBUIDORA 
- de 200 gramas  LTDA ME 

Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender ABSOLUTO 

21 2 a Resolução RDC n° 277, dei 22 de setembro de 2.005, da Anvïsa. 10,0 11.3800 DISTRIBUIDORA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e LTDA ME 
prazo de validade. (embalagem de 200 gr)  
Café, solúvel granulado, apresei tação  pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá te r registro no Ministério da Saúde e atender A.E.M OESTE 

21 2 a Resolução RDC n 	277, de 22 de setembro de 2.005, da Anvisa. 10,0 11.3500 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tamla plástica contendo data de fabricação e ME 
prazo de validade. (embalagem 4e 200 gr)  
Canela 	em 	pó, 	acondicionar a 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas ABSOLUTO 

24 2 hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Embalagem 
100 Declinou DISTRIBUIDORA contendo informação nutricionat, data de fabricação, prazo de validade e 

' 
- lote. Peso líquido de 30 gramas  LTDA ME 

24 2 Canela 	em 	pó, 	acond iciona da em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 SCS COMERCIO 
COMERCIO hermeticamente. Isentas de suji4des e contamina ções fisicas. Embalagem Declino5    ME 
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contendo informação nutricion
lote. Peso liquido de 30 gramar' 

data de fabricação, prazo de validade e 
- s  

- 

Canela 	em pó, 	acondicion Sa em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas A.E.M OESTE 
24 2 hermeticamente. Isentas de sujiklades e contaminações físicas. Embalagem 10,0 2. 9000 COMERCIAL LTDA contendo informação nutricio4 l , data de fabricação, prazo de validade e 
- lote. Peso líquido de 30 gramas ME 

Canela em rama. Produto apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

25 forma de 	rama. 	Acondicion da 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas ABSOLUTO 
2 hermeticamente. Isentas de suji ades e contaminações fisicas. Peso líquido 20,0 3.0000 DISTRIBUIDORA 

de 10 gramas. Embalagem cantado informação nutricional, data de LTDA ME 

- fabricação, prazo de validade e lote 
Canela em rama. Produto devi apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela ia natura. Cascas sãs, limpas e secas, em A.E.M OESTE 

25 2 forma 	de 	rama. 	Acondicion ida 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 20,0 2.9900 COMERCIAL LTDA hermeticamente. Isentas de suji ades e contaminações físicas. Peso liquido ME de 10 gramas. Embalagem c ntendo informação nutricional, data de 
- fabricação, prazo de validade e ore 

Carne de frango, peito, tipo sas atui (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de primeira 	qualidade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 11 Kg, contendo rótulo de identificação do ABSOLUTO 

29 2 produto, marca do fabricante, tazo de validade, peso liquido, marcas e 100,0 10.8500 DISTRIBUIDORA 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 
DIPOA, n.304, de 22/04/96 e ri. 45 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA 
n. 105, de 19/05199  
Carne de frango, peito, tipo sasami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de 

primeira 
 qualidade, embalagem plástica transparente, 

atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do SUPERMERCADO 29 2 produto, marca do fabricante, razo de validade, peso liquido, marcas e 100,0 10.8000 NAIBO LTDA ME carimbos oficiais, de acordo cbm as Portarias do Ministério da Saúde, 
DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n.145 de 22/04198, da Resolução da ANVISA - 
n. 105, de 19105199  

30 2 Carne suma com pele tipo pem i ou similar refriada 100,0 10.4000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- ABSOLUTO 
30 2 Carne suma com pele tipo pari ou similar refriada 100,0 10.3900 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
- 30 2 Carne mina com pele tipo perni ou similar refriada 100,0 10.3000  SUPERMERCADO 

 LTDA ME 
- A.E.M OESTE 

31 2 carvão vegetal 5kg 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

31 2 carvão vegetal 5kg 50,0 10.9000 
SCS COMERCIO 

LTDA ME 
- DISTRIB. DE 

31 2 carvão vegetal 5kg 50,0 10.7000 BEBIDAS CAPOANI 
LTDA-ME 

- Chocolate em pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou r,a1todextrina, podendo conter sal, leite em 

35 

pó e/ou soro de leite, vitaminas 
alimentícias aprovadas que caracterizem 

e minerais, além de outras substâncias 
o produto, as quais devem ser ABSOLUTO 

2 mencionadas. O produto devera estar isento de soja e derivados, exceto 40,0 5.8000 DISTRIBUIDORA 

lecitina de soja, e de farinhas /ou espessastes na sua formulação. Não LTDA ME 

deverá conter corantes e conservadores. : primária - Embalagens 	rígida 
(plástico ou lata), de 400 grama 
Chocolate em pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

A.E.M OESTE 
35 2 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 40,0 5.7500 COMERCIAL LTDA mencionadas. O produto dever estar isento de soja e derivados, exceto 

lecitina de soja, e de farinhas :/ou espessastes na sua formulação. Não ME 

deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida 
- (plástico ou lata), de 400 gramas  

36 2 Chocolate Granulado (embalage ri500 gr) 50,0 Declinou SCS COMERCIO  
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
36 2 Chocolate Granulado (embalage n 500 gr) 50,0 7.3000 COMERCIAL LTDA 

ME 
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£E.M OESTE 
38 2 Coco ralado - pacote com 1004  50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

38 2 Coco ralado - pacote com 100 50,0 4 . 0500 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

38 2 Coco ralado - pacote com 100 50,0 50,0 40300 SCS COMERCIO 
 LTDA ME 

39 2 Colorau, colorífico com farinhaf de milho e =cura, embalagem de 500g, ABSOLUTO 

com data de fabricação e validate  20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
d'DA ME 

ABSOLUTO 
40 2 Coxa e Sobrecoxa de frango (de médio porte). 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
ABSOLUTO 

45 2 Doce de leite embalagem de 90 gr. 10,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

Erva Mate, aspecto fisico folhas fragmentadas, componentes mínimo 70 % ABSOLUTO 
46 2 folhas mais outras partes do ramo, consumo humano, sabor natural. 30,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- (Embalagem de 1kg)  LTDA ME 

Erva Mate, aspecto físico folhas fragmentadas, componentes mínimo 70 % 
46 2 folhas mais outras partes do ramo, consumo humano, sabor natural. 30,0 Declinou SCS COMERCIO 

(Embalagem de 1kg)  LTDA ME 

Erva Mate, aspecto física folhas fragmentadas, componentes mínimo 70 % A.E.M OESTE 
46 2 folhas mais outras partes do iramo, consumo humano, sabor natural. 30,0 11.2500 COMERCIAL LTDA 
- (Embalagem de 1kg)  ME 

A.E.M OESTE 
47 2 Erva mate para tererê embalaerf com SOOgr 20,0  0 162000 COMERCIAL LiDA  

ME 

47 2 Erva mate para tereré embal agem com SOOgr 20,0 16.1000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

Ervilha em conserva, embalageni tetra pack, peso mia. 200 gramas drenado, 
48 2 com dados de identificação d produto marca do fabricante, prazo de 1000 Declinou SCgIO 

- validade e peso liquido 1 
Ervilha em conserva, embalageni tetra pack, peso mm. 200 gramas drenado, ABSOLUTO 

48 2 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 100,0 2.2500 DISTRIBUIDORA 
validade e peso líquido LTDA ME 
Extrato de tomate, de 1' qualida 
e aditivos permitidos pela legisiçÍo 

e concentrado puro (à base de tomate sal ABSOLUTO 
50 2 vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

caracteristico, isento de peles e smentes. (Embalagem 340g)  LTDA ME 
Extrato de tomate, de 18  qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal A.E.M OESTE 

50 2 e aditivos permitidos pela 1egis1ção vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.3500 COMERCIAL LTDA 
característico, isento de peles e sementes. - (Embalagem 	340g) ME 
Extrato de tomate, de 1' qualidiu e, concentrado puro (à base de tomate, sal 

50 2 e aditivos permitidos pela legisli ção vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.3300 SCS COMERCIO 

- característico, isento de peles e s mentes. (Embalagem 340g) LTDA ME 

Farinha de trigo especial tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de 

52 2 grumos (umidade), residuos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. tório. 50,0 Declinou CS COMERCIO 

O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 
- com informações nutricionais. E mbalagem de 5 kg  

Farinha de trigo especial tipo 1, enriquecida com feno e ácido fólico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de ABSOLUTO 

52 2 grumos (umidade), resíduos ou mpurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.7500 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter infonnaçõ .s do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 
com informações nutricionais. E abalagem de 5 k 
Farinha de trigo especial tipo 1, erinquecida com feno e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de A.E.M OESTE 

52 2 grumos (umidade), resíduos ou mpurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.7000 COMERCIAL LTDA 
O rótulo deve conter informaçõ s do fabricante, lote do produto e tabela ME 

- com informações nutricionais. Embalagem de 5 k 

56 2 Fermento biológico instantâneo 
heco. 

 embalado a vácuo, pacote com 500 . ABSOLUTO 
100 Declinou DISTRIBUIDORA gramas 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

57 2 fermento em pó químico 250 gra as 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- _  ME 
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ABSOLUTO 
57 2 fermento em pó químico 250 amas 50,0   5.6800 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

57 2 fermento em pó químico 250 gamas 50,0 5.6500 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

A.EM OESTE 
58 2 Frango a passarinho coxa e sob recoxa 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
- ABSOLUTO 

59 2 Gelatina em pó incolor, sem s4on Pacote com 24 gramas 20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

60 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sabres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

ABSOLUTO 
60 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sabres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.2500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

60 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.2000 COMER CIA LTDA 
ME 

60 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sa4res: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 13.0000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
62 2 Leite condensado, embalagem etra pack, contendo 395 gramas 150,0 3.9000 DISTRIBUIDORA 

 LTDAME 

62 2 Leite condensado, ensado embalagem erra pack, contendo 395 gramas 150,0 3.8900 CS COMERCIO 
LTDA ME 

63 2 Leite em 	integral, embalage pó 400 com 	gramas Declinou SUPERMERCADO 20,0 NAIBO LTDA ME 
ABSOLUTO 

63 2 Leite em pó integral, embalage com 400 "ramas 20 O 8 3500 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
63 2 Leite em pó integral, embalaef com 400 gramas 20 20,0 83000 COMERCIAL LTDA 

 ME 
- Leite liquido integral, homogéneizado, submetido ao processo de ultra 

64 2 pasteurização, 	esterilizado 	(tlHT), longa vida, 	contendo marca do 300,0 Declinou SUPERMERCADO 
fabricante, prazo de validade e peso liquido ter registro no MA e/ou MS NAIBO LIDA ME 
Embalagem terra pack de 1 litr  
Leite liquido integral, homogg neizado, submetido ao processo de ultra 

64 2 pasteurização, 	esterilizado 	(1 HT), 	longa 	vida, 	contendo marca 	do ABSOLUTO 

fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. 300,0 3.6900 DISTRIBUIDORA 

- Embalagem tetra pack de 1 lia LTDA ME 

Leite liquido integral, homog aeizado, submetido ao processo de ultra 

64 2 pasteurização, 	esterilizado 	(1 HT), 	longa vida, 	contendo marca do A.E.M OESTE 
fabricante, prazo de validade e Peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. 300,0 3.6800 COMERCIAL LTDA 

Embalagem tetra pack de 1 litn ME  

Massa para pastel, fresca, resfria da, espessura fina, contendo na embalagem 
73 2 descrição do produto, nome dd fabricante, data de fabricação e prazo de 320,0 5.9300 SCS COMERCIO 

validade. Tamanho da massa mdia. Pacote com 500 gramas  LTDA ME 

Massa para pastel, fresca, resfriÀda, espessura fina, contendo na embalagem 
73 2 descrição do produto, nome dd fabricante, data de fabricação e prazo de 320,0 5.9000 SUPERMERCADO 

validade. Tamanho da massa mdia. Pacote com 500 gramas NAIBO LTDA ME 

Melado batido de cana, 10  quali ade, sem sujidades, em embalagem plástica 

74 2 atóxica de SOOg, com tampa de la ce. Na embalagem deve conter descrição SUPERMERCADO 
do produto, marca do fabrican e , data de fabricação e prazo de validade. 50,0 Declinou NAIBO LIDA ME 

- Com registro de inspeção feder 1, estadual ou municipal  
Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem plástica 

74 2 atóxica de 500g , com tampa de lace. Na embalagem deve conter descrição SCS COMERCIO 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade 50,0 7.8500 LTDA ME 
Com registro de inspeção feder, l,  estadual ou municipal  
Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem plástica 

74 2 atóxica de SOOg, com tampa de lace. Na embalagem deve conter descrição A.E.M OESTE 
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 50, 0 7. 8000 COMERCIAL LTDA 

Com registro de inspeção feder4l, estadual ou municipal  ME 

Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas ABSOLUTO 
77 2 drenado, com dados de identifidação do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.7100 DISTRIBUIDORA 
- de fabricação e de validade e pebn liquido  
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Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas 
77 2 drenado, com dados de identifi ação do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.6900 SCS COMERCIO 

de fabricação e de validade e peso liquido LTDA ME 

Nata pasteurizada. Embalagem de plástico com 900 gramas, contendo a 
79 2 descrição do produto, marca o fabricante, lote, data de fabricação  e de 100,0 Declinou COMERCIO 

validade LTDA ME 

óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; ABSOLUTO 
80 2 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 200,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

(Embalagem 900 mil  LTDA ME 
Ovos de galinha vermelhos grpndes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limp4; isento de aditivos ou substâncias estranhas A.E.M OESTE 

82 2 ao produto que sejam imprópris ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 5.1000 COMERCIAL LIDA 
da Agricultura. Deve ser eot4egue em embalagem de dúzia, em caixa ME 
atóxica, devidamente rotulada, onforme legislação vigente  
Ovos de galinha vennelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpa; isento de aditivos ou substâncias estranhas 

82 2 ao produto que sejam imprópriat ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 5.0800 SUPERMERCADO 
da Agricultura. Deve ser entegue em embalagem de dúzia, em caixa NAIBO LTDA ME 

- atóxica, devidamente rotulada, onforme legislação vigente  
A.E.M OESTE 

87 2 Pepino em conserva peso liquii 0560 gr e drenado 300 gr 30,0 6.5000 COMERCIAL LTDA 
 ME 

87 2 Pepino em conserva peso liquii 0560 gr e drenado 300 gr 30,0 6.4500 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
89 2 Pipoca, embalagem com peso nç mimo 500 gr 60,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 

90 2 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 100,0 3.4000 DISTRIBUIDORA 
fabricação, lote e prazo de vali4ade. Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. A.E.M OESTE 

90 2 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 100,0 3.3500 COMERCIAL LTDA 
- fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  ME 

Polvilho doce, tipo 1, origen amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 
91 2 Embalagem em polietileno, :entendo descrição do produto, data de 50,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- fabricação, lote e prazo de valic ade. Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 

Pudim em pó, sabores bauni ha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 2 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as ABSOLUTO 

informações do produto, do fali icante, número do lote, data de fabricação 50,0 13.3000 DISTRIBUIDORA 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada LTDA ME 

Pudim em pó, sabores bauni ha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 2 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 
informações do produto, do fal icante, número do lote, data de fabricação 50,0 13.2500 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem de e estar lacrada ME 

Queijo mussarela fatiado, intedolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
94 2 deverá conter: 	descrição do produto, marca do fabricante, data de ABSOLUTO 

fabricação, lote e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado 150, 0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- em embalagem plástica transpaente LTDA ME 

Queijo mussarela fatiado, intertolhado, embalado a vácuo, na embalagem 

94 2 deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, data de SUPERMERCADO 
fabricação, lote e prazo de valiade. O produto deve estar acondicionado 150,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 
- em embalagem plástica transpa4ente  

Queijo mussarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 

94 2 deverá conter: 	descrição do iproduto, 	marca do fabricante, data de SCS COMERCIO 
fabricação, lote e prazo de validade. O produto deve estar acondici onado 15 0,0 29.8500 LTDA ME 

- em embalagem plástica transpaifente  
Queijo mussarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 

94 2 deverá conter: 	descrição do produto, marca do fabricante, data de A.E.M OESTE 
fabricação, lote e prazo de val$ade. O produto deve estar acondicionado 150,0 29.8000 COMERCIAL LTDA 

- em embalagem plástica transpailente ME 

A.E.I4 OESTE 
97 2 Refrigerante - 2 1. - Pepsi/Guari cá Diet 100,0 6.3000 COMERCIAL LTDA 

ME 
DISTRIB. DE 

97 2 Refrigerante -2 1.- Pepsi/Guara iá Diet 100,0 6.2800 BEBIDAS CAPOANI 
LTDA-ME 

98 2 Refrigerante - 2 1. - Pepsi/Guara á 700,0 6.3000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 
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- DISTRIB. DE 
98 2 Refrigerante -21.- PepsGuarná 700,0 6.2800 BEBIDAS COANI 

LTDA - ME 
- Repolho em cabeça, verde, novo, de primeira qualidade, folhas sãs, sem 

rupturas, integro, tamanho médio a grande, em perfeito estado de 
conservação e maturação, colocação uniforme, limpo, isento de sujidades, A.E.M OESTE 

101 2 parasitas, larvas e corpos estanhos aderidos á superficie externa, sem 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
manchas, isento de partes pútridas. Não deve apresentar quaisquer lesões de ME 
origem fisica, mecânica ou biológica. Devidamente acondicionado. Peso 
aprox. 2,5 kg  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

102 2 Composição: 100% mandioca Em embalagem plástica intacta, isento de 10,0 3.5000 DISTRIBUIDORA 
- mofo, odores estranhos ou quauer substância nociva LTDA ME 

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. A.E.M OESTE 
102 2 Composição: 100% mandiocaj Em embalagem plástica intacta, isento de 10,0 3.4500 COMERCIAL LTDA 

mofo, odores estranhos ou qualuer substância nociva ME 

103 2 Sal refinado iodado (embalageif de 1 kg .) 30,0 Declinou 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA 

ABSOLUTO 
103 2 Sal refinado iodado (embalaget de 1 kg.) 30,0 3.1000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

103 2 Sal refinado iodado (embalaâ4 de 1 kg.) 30,0 3.0000 COMERCIAL LTDA 
ME 

Sal fino temperado, iodado sen pimenta especial para cozinha, embalagem A.E.M OESTE 
104 2 

dclkg 30,0 3.3000 COMERCIAL LIDA 
ME 

2 
Sal fino temperado, iodado sen pimenta especial para cozinha, embalagem SCS COMERCIO 
de 1kg 30,0 3.2500 

 LTDAME 
A.E.M OESTE 

105 2 Salsicha 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

105 2 Salsicha 100,0 9.0000 
SCS COMERCIO 

 
LTDA ME 

105 2 Salsicha 100,0 8.9500 
SUPERMERCADO 

 
NAIBO LIDA ME 

107 2 Sorvete, sobores: baunilha, aba f axi, flocos, chocolate e creme 500,0 Declinou 
SCS COMERCIO 

LTDA ME 
- Suco em pó, sabores abacaxi, íaranja, morango e limão, embalagem com 

 A.E.M OESTE 
108 2 

SOOgr 1 100,0 Declinou COMERCIA L LTDA 
ME 

108 2 
Suco em pó, sabores abacaxi, ar anja, morango e limão, embalagem com ABSOLUTO 

SOOgr 100,0 5.5000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

108 2 
Suco em pó, sabores abacaxi, aranja, morango e limão, embalagem com SCS COMERCIO 

- SÚÚgr 100,0 5.4500 
 LTDA ME 

vinho tinto. .E.M OESTE 
111 2 

Vinagre de 	 Aspeco 
natureza da matéria-prima. Eml?alagem  

límpido, pido cor, sabor e aroma próprios da 
de 2 litros. 6,0 10.2500 COMERCIAL LTDA 

ME 

77 2 
Vinagre de vinho tinto. Aspeck limpido, cor, sabor e aroma próprios da SCS COMERCIO 
natureza da matéria-prima. Embalagem de 2 litros. 6,0 10.2000 

 LTDA ME 
Vinho tinto de mesa seco de uv bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma 

112 2 característico da uva. Embalagm de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 Declinou SUPERMERCADO 

coquetel de composto. NAIBO LTDA ME 

Vinho tinto de mesa seco de uv bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma A.E.M OESTE 
112 2 característico da uva. Embalag6 de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.7000 COMERCIAL LTDA 

coquetel de composto. 1 ME 
Vinho tinto de mesa seco de uv bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma DISTRIB. DE 

112 2 característico da uva. Embalagm de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.6500 BEBIDAS CAPOANI 
- coquetel de composto.  LTDA . ME 

Amendoim descascado, embalak 
AflSOLUTO 

8 3 em 500 gr 60,0 5 .1000  DISTRIBUIDORA 
 LTDAME 

8 3 Amendoim descascado, embala 500 gr 60,0 5.0800 
SCS COMERCIO 

LTDA ME 
Amido de milho. Produto deve leguir as seguintes caracteristicas: amiláceo 

9 3 extraído do milho, fabricado a pÁrtir de matérias primas sãs e limpas, isentas 50,0 6.1200 SCS COMERCIO 	E 
- de matérias terrosas e parasitas1 não podendo estar úmido, fermentado ou LTDA ME 
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rançoso. Sob a forma de pó. C  a cor branca característica. A embalagem 
deverá conter externamente es dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, núnier6 do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em cas 
pacotes de 1 k cada. Com  regi

4x
o 

de papel impermeável fechado, intacta, 
- no órgão competente. Não conter glúten.  

Amido de milho. Produto deve seguir as seguintes características: amiláceo 
extrairia do milho, fabricado a p artir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas não podendo estar úmido, fermentado ou 
rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem A.E.M OESTE 
deverá conter externamente s dados de identificação e procedência, 50,0 6.1000 COMERCIAL LTDA 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do ME 
produto. Acondicionado em ca
pacotes de 1kg cada. Com  regisLo 

as de papel impermeável fechado, intacta, 
- no órgão competente. Não conter glúten.  

Aveia em flocos finos. A en balagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da lata de entrega. Deve apresentar coloração 

11 3 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 
20,0 Declinou SCS COMERCIO 

insetos, fungos e matéria terro, a. A embalagem deve conter: Indicação do LTDA ME 
fabricante, produto, peso, ing edientes, informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e dernais especificações exigidas na legislação 
vigente. Embalagem 200 gram4s  
Aveia em flocos finos. A enbalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar massa a ou rasgada. Prazo de validade deve ser 
maior que 6 meses a partir da lata de entrega. Deve apresentar coloração 

11 3 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de ABSOLUTO 
insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicaçã 	d o o 20,0 3.9500 DISTRIBUIDORA 

fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de LTDA ME 

fabricação, prazo de validade e demais especificações exigidas na legislação 
vigente. Embalagem 200 gram4s  

13 3 Bala tipo caramelo de leite, eihbalagem com peso minimoúoo gr. varias SCS COMERCIO 
sabores 150,0 9.5500 

 LTDA ME 

13 3 Bala tipo caramelo de leite, embalagem com peso mínirnodoo gr. varias ABSOLUTO 
sabores 150,0 9.5000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
Café, solúvel granulado apresentação pó embalagem de vidro contendo 
200 gramas. O produto deverá 1 e registro no Ministério da Saúde e atender ABSOLUTO 

21 3 a Resolução RDC n° 277, d6 22 de setembro de 2.005, da Anvisa. 10,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
Embalagem de vidro com tama plástica contendo data de fabricação e LTDA ME 

- prazo de validade. (embalagem de 200 gr)  
Canela em rama. Produto dev apresentar as características sensórias de - 
acordo com o produto, canela in atuam. Cascas sãs, limpas e secas, em 

25 3 forma 	de rama. 	Acondicionda em 	embalagens plásticas, 	vedadas ABSOLUTO 

hermeticamente. Isentas de sujiJades e contaminações fisicas. Peso líquido 20, 0 Declinou DISTRIBUIDORA 

de 10 gramas. Embalagem contendo informação nutricional, data de LTDA ME 
fabricação, prazo de validade e kote 
Carne de frango, peito, tipo sa$ami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de primeira qual dade, 	embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do 

29 3 produto, marca do fabricante, traze o de validade, peso liquido, marcas e 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde,  NAIBO LTDA ME 
DIPOA, n.304, de 22/04196 e n. 145 de 22104198, da Resolução da ANVISA 
n. 105, de 19105199  
Carne de frango, peito, tipo sassami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de primeira qualjdade, embalagem plástica transparente, 
atóxica, contendo, no máximo, 1 I(g, contendo rótulo de identificação do ABSOLUTO 

29 3 produto, marca do fabricante, razo de validade, peso liquido, marcas e 100,0 10.7500 DISTRIBUIDORA 
carimbos oficiais, de acordo rom as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 
DIPOA, n.304, de 22104/96 e n. 45 de 22104/98, da Resolução da ÁNVISA 

- n. 105, de 19/05199 

30 3 Carne suma com pele tipo pemi ou similar refr iada 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- ABSOLUTO 
30 3 Carne suma com pele tipo perni ou similar refriada 100,0 10.2900 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

30 3 Carne suma com pele tipo pernil ou similar refriada 100,0 10 .2500 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

31 3 carvão vegetal 5kg 50,0 10.5000 SCS COMERCIO 
, 	LTDAME 
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DISTRIB. DE 
31 3 carvão vegetal 5kg 50,0 10.3000 BEBIDAS CAPOANI 

LTDA - ME 
Chocolate em pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou mattodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

35 3 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser A.E.M OESTE 
mencionadas. O produto deve a estar isento de soja e derivados, exceto 400 Declinou COMERCIAL LTDA 
lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não ME  
deverá conter corantes e conservadores. Embalagens: primária - rígida 

- (plástico ou lata), de 400 gramas  
Chocolate em pó obtido pela  mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar 
refinado, extrato de malte e/ou nealtodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

35 3 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem Ser ABSOLUTO 
menctonadas. O produto deve a estar isento de soja e derivados, exceto 40 O 

' 
5 7000 DISTRIBUIDORA 

lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não LTDA ME 
deverá conter corantes e com ervadores. Embalagens: primária - rígida 
(plástico ou lata), de 400 gram a  

ABSOLUTO 
38 3 Coco ralado - pacote com 100 gr 50,0 4.0100 DISTRIBUIDORA 

 LTDAME 

38 3 Coco ralado - pacote com 100 r 50,0 4.0000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

47 3 Erva mate para terere embala geio com SOOgr 20,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
47 3 Erva mate paratereré embalagen com 500gr 20,0 16.0000 COMERCIAL LTDA 

ME 
Extrato de tomate, de 1' qualidMe, concentrado puro (á base de tomate, sal A.E.M OESTE 

50 3 e aditivos permitidos pela legis  ação vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.3000 COMERCIAL LTDA 
característico, isento de peles e ementes. (Embalagem 340g)  ME 
Extrato de tomate, de 1' qualid  de, concentrado puro (à base de tomate, sal 

50 3 e aditivos permitidos pela legislação vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.2900 SCS COMERCIO 
- característico, isento de peles e kementes. (Embalagem 340g)  

LTDA ME 

 com ferro e ácido fólico Não Farinha de trigo especial tipo 1~ rquecida  
deverá apresentar cor escura o tura com outras farinhas, formação de ABSOLUTO 

52 3 grumos (umidade), residuos oimpurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.6500 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter informaçpes do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 

- com informações nutricionais Embalagem de 5kg  
Farinha de trigo especial tipo 14 enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escura oU mistura com outras farinhas, formação de A.E.M OESTE 

52 3 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.6000 COMERCIAL LTDA 
O rótulo deve conter infonnaçoes do fabricante, lote do produto e tabela ME 
com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg  

ABSOLUTO 
57 3 fermento em pó químico 250gmas 50,0 5.6300 DISTRIBUIDORA 

 LTDAME 
57 3 fermento 	 250 SCS COMERCIO em p0 quimico 	grmas 50,0 5.5900 LTDA ME 

ABSOLUTO 
60 3 Gelatina, embalagem 1 kg, sabdres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 12.9500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

60 3 Gelatina, embalagem 1 kg, sabqrcs: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 12.9000 COMERCIAL LTDA 
ME 

60 3 Gelatina, embalagem 1 kg, 
sab+es:  

cereja, morango, framboesa, uva 50,0 12.8500  SCS COMERCIO 
LTDA ME 

62 3 Leite condensado, embalagem ttra pack, contendo 395 gramas 150,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
62 3 Leite condensado, embalagem t tra pack, contendo 395 gramas 150,0 3.8500 DISTRIBUIDORA  

LIDA ME 
ABSOLUTO 

63 3 Leite em pó integral, embalageqi com 400 gramas 20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDAME 
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- Leite líquido integral, homo*eneizado,  submetido ao processo de ultra 

64 3 pasteurização, 	esterilizado 	(JUHT), longa 	vida, 	contendo marca 	do 300,0 Declinou 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIDORA fabricante, prazo de validade 
? 

peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. LTDA ME - Embalagem tetra pack de 1 lit ro 
Massa para pastel, fresca, resfrIada, espessura fina, contendo na embalagem SCS COMERCIO 73 3 descrição do produto, nome 4 fabricante, data de fabricação e prazo de 320,0 Declinou LTDA ME - validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  
Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem plástica 
atóxica de SOOg, com tampa d lace. Na embalagem deve conter descrição 

50,0 Declinou SCS COMERCIO 
do produto, marca do fabrica te, data de fabricação e prazo de validade. LTDA ME 

- Com registro de inspeção fedeal, estadual ou municipal  
Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gamas ABSOLUTO 

77 3 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.6800 DISTRIBUIDORA 
- de fabricação e de validade e eso liquido  LTDA ME 

Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas 
77 3 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.6500 SCS COMERCIO 

- de fabricação e de validade e Peso liquido LTDA ME 

Ovos de galinha vermelhos gdandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e iimpk isento de aditivos ou substâncias estranhas A.E.M OESTE 

82 3 ao produto que sejam impróprias ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 5.0000 COMERCIAL LTDA 
da Agricultura. Deve ser entËegue em embalagem de dúzia, em caixa ME 
atóxica, devidamente rotuladaiconforme legislação vigente  
Ovos de galinha vermelhos grndes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpó; isento de aditivos ou substâncias estranhas 

82 3 ao produto que sejam impróprids ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 4.9800 SUPERI'CRCO 

da Agricultura. Deve ser entegue em embalagem de dúzia, em caixa NAIB() LTDA ME 

atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  
A.E.M OESTE 

87 3 Pepino em conserva peso liquii o560 gr e drenado 300 gr 300 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

- Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. A.E.M OESTE 
90 3 Embalagem em polietileno, 6ontendo descrição do produto, data de 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

fabricação, lote e prazo de valilade. Pacote com 500 gramas.  ME 
Polvilho azedo, tipo 1, origeni amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 

90 3 Embalagem em polietileno, ontendo descrição do produto, data de 100,0 3.3000 DISTRIBUIDORA 
- fabricação, lote e prazo de valikade. Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 

Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 
ABSOLUTO contendo 1 kg. Para uso de sbbremesa. Deve constar na embalagem as 50,0 13.2000 DISTRIBUIDORA informações do produto, do fatkcante, número do lote, data de fabricação 
LTDA ME - e de validade. A embalagem detve  estar lacrada 

Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 
contendo 1 kg. Para uso de sbrernesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do falricante, número do lote, data de fabricaçã o 500 ,. 13 1500 COMERCIAL LTDA 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

Queijo mussarela fatiado, interf  olhado , embalado a vácuo, na embalagem 

94 deverá conter: 	descrição do produto, marca do fabricante, data de A.E.M OESTE 
3 fabricação, lote e prazo de vaUdade. O produto deve estar acondicionado 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

- em embalagem plástica transpalente ME  

Queijo mussarela fatiado, intertolhado, embalado a vácuo, na embalagem 

94 3 deverá conter: 	descrição do produto, marca do fabricante, data de 150,0 29.7500 SCS COMERCIO 
fabricação, lote e prazo de vai dade. O produto deve estar acondicionado LTDA ME 
em embalagem plástica transp4ente  

A.E.M OESTE 
97 3 Refrigerante -2 1. - PepsUGuarná Diet 100,0 Declinou COMECI 	LTDA 

 ME 

98 3 Refrigerante -21.- Pepsi/Guar ná 700,0 6.2500 SCS COMERCIO 
LTDAME 

DISTRIB. DE 
98 3 Refrigerante - 2 1. - PepsiJGuarná 700,0 6.2300 BEBIDAS CAPOANI 

LTDA - ME 
- Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. A.E.M OESTE 

102 3 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva ME 

Sagu, classe pérola, tipo 1. 1acote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 
102 3 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 10,0 3.4000 DISTRIBUIDORA 

mofo, odores estanhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 
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- ABSOLUTO 
103 3 Sal refinado iodado (embalagen de 	kg.) 30,0 29900 DISTRIBUIDORA 

 LIDA ME 	i 
A.E.M OESTE 

103 3 Sal refinado iodado (embala gen de 1 lcg.) 30,0 2.9500 COMEkCIAL LIDA 
 ME 

Sal fino temperado, iodado set4 pimenta especial para cozinha, embalagem SCS COMERCIO 
de 1kg 30,0 

' 
Declinou LIDA ME 

iodado se m A.E.M OESTE 
104 3 Sal fino temperado, 

delkg 
pimenta especial para cozinha, embalagem 

30,0 3.2000 COMERCIAL LTDA 
ME 

105 3 Salsicha 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

108 3 Suco em pó, sabores abacaxi, aranja, morango e limão, embalagem com ABSOLUTO 

SOOgr 100,0 5.4000 DISTRIBUIDORA 
LIDA ME 

Suco em pó, sabores abacaxi, laranja, morango e limão, embalagem com SCS COMERCIO 
500gr 100 O ' 5 3500 

. LTDAME 

III 3 Vinagre de vinho tinto. Aspecto límpido, cor, sabor e aroma próprios  os da OESTE 
natureza da matéria-prima. Em alagem de 2 litros. 6,0 10.1500 COMERCIAL LTDA 

ME 
717 Vinagre de vinho tinto. Aspecto limpido, cor, sabor e aroma próprios da SCS COMERCIO 
- natureza da matéria-prim& Embalagem de 2 litros. 60 , 10.1000 

LIDA ME 
Vinho tinto de mesa seco de uv4 bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma A.E.M OESTE 

112 3 característico da uva. Embalagem de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.6000 COMERCIAL LTDA 
coquetel de composto. ME 
Vinho tinto de mesa seco de uva bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma DISTRIB. DE 

112 3 característico da uva. Embalagm de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.5000 BEBIDAS CAPOANI 
- coquetel de composto.  LIDA - ME 

ABSOLUTO 
8 4 Amendoim descascado, embalgem 500 gr 60,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

-  LTDAME 
Amido de milho. Produto deve eguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a p Lrtir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

9 4 rançoso. Sob a forma de pó. Co n a cor branca cara cteristica. A embalagem . SCS COMERCIO 
devera . conter externamente i 	

. 
s dados de identificação e procedência, 50 0 Declinou D 

LIDA ME 
informação nutricional, númer, do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registro  ao órgão competente. Não conter glúten.  

13 4 Bala tipo caramelo de leite, embalagem com peso mínimo600 gr. varios SCS COMERCIO 
- sabores 1500 94500 

. LIDA ME 
ABSOLUTO 

13 4 Bala tipo 	de leite, caramelo 	embalagem 
sabores 

com peso minsmo600 gr. vanos 
150,0 9.4000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

- j ABSOLUTO 
30 4 Carne suína com 	pele tipo pernil ou similar refriada 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA  

LIDA ME 

31 4 carvão vegetal 5kg 50,0 10.2000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

DISTRIB. DE 
31 4 carvão vegetal 5kg 50,0 10.1500 BEBIDAS CAPOANI  

LIDA - ME 
ABSOLUTO 

38 4 Coco ralado - pacote com 100 g{r 50,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

Extrato de tomate, de 1' qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal A.E.M OESTE 
50 4 e aditivos permitidos pela legislçào vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.2500 COMERCIAL LTDA 

característico, isento de peles e ementes. (Embalagem 340g)  ME 
Extrato de tomate, de 1' qualidde, concentrado puro (à base de tomate, sal 

50 4 e aditivos permitidos pela legíslção vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 3.2300 SCS COMERCIO 
- caracteristico, isento de peles e ementes. (Embalagem 340g) UMA ME 

Farinha de trigo especial tipo 1 enriquecida com ferro e ácido fólico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de A.E.M OESTE 

52 4 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 Declinou COMERCIAL LIDA 
O rótulo deve conter inforniaçíles do fabricante, lote do produto e tabela ME 
com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg 

Rua João Mri, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.30910001-48 

Fone/Fax (09) 3675-3200 E-mail: licidcao@riqueza.sc.gov.br  1 



Estado de Santa atarina 	 Página 47 de 49 

t Ø Município de Riqueza 
Departamento de Licitções, Compras e Contratos 

Farinha de trigo especial tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fálico. Não 
deverá apresentar cor escora mistura  com outras farinhas, formação de ABSOLUTO 

52 4 grumos (umidade), residuos oimpurezas, nem rendimento insatisfatório. 

tmbalagem 

50,0 11.5500 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter informaes do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 
com informações nutricionais.  de 5 kg  

ABSOLUTO 
57 4 fomento em pó quimico 250 amas 50 O Declinou DISTRIBUIDORA 

¶  LTDA ME 
ABSOLUTO 

60 4 Gelatina, embalagem] kg, sabres: o framboesa cereja, morango, 	, uva 500 , 128000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

A.ETM OESTE 
60 4 Gelatina, embalagem 1 kg, sabres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 12.7000 COMERCIAL LTDA 

ME 

60 4 Gelatina, embalagem 1 kg, sabres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 12.6500 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

Milho verde em conserva, enbalagem tetra pack contendo 200 gramas ABSOLUTO 
77 4 drenado, com dados de identifiação do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.6000 DISTRIBUIDORA 
- de fabricação e de validade e peso liquido  LTDA ME 

Milho verde em conserva, enbalagem tetra pack contendo 200 gramas SCS COMERCIO 77 4 drenado, com dados de identiflação do produto, marca do fabricante, data 100,0 2.5800 LTDA ME - de fabricação e de validade e po liquido 
Ovos de galinha vermelhos grndes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpá; isento de aditivos ou substâncias estranhas A.E.M OESTE 

82 4 ao produto que sejam imprópris ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 300,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
da Agricultura. Deve ser endegue em embalagem de dúzia, em caixa ME 
atóxica, devidamente rotulada, onforme legislação vigente  
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

93 4 contendo 1 kg. Para uso de sbremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

- e de validade. A embalagem de1ve estar lacrada ME 

Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as ABSOLUTO 

93 4 informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 50,0 13.1000 DISTRIBUIDORA 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada LTDA ME 

98 4 Refrigerante -2 1.- Pepsi/Gua4ná 700,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
103 4 Sal refinado iodado (embalager de 1 kg.) 300 Declinou DISTRIBUIDORA 

LIDA ME 

108 4 Suco em pó, sabores abacaxi, laranja, morango e limão, embalagem com 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
SOOgr  LTDA ME 

Suco Lranja, 	limão, ABSOLUTO 
108 4 em pó, sabores abacaxi, 

SOOgr 
morango e 	embalagem com 1000 

. 5.3000 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

111 Vinagre de vinho tinto. Aspeco límpido, cor, sabor e aroma próprios da A.E.M OESTE 
4 natureza da matéria-prima. Emlalagem de 2 litros. 6,0 10.0500 COMERCIAL LTDA 

111 4 Vinagre de vinho tinto. Aspecdo límpido, cor, sabor e aroma próprios da 
6,0 10.0000 SCS COMERCIO 

natureza da matéria-prima. Eml$alagem de 2 litros. LTDA ME 
Vinho tinto de mesa seco de uv bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma DISTRIB. DE 

112 4 característico da uva. Embalag6 de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 Declinou BEBIDAS CAPOANI - coquetel de composto.  LTDA - ME 
Vinho tinto de mesa seco de uv 'bordo de cor violeta intenso, sabor e aroma A.E.M OESTE 

112 4 característico da uva. Embalaã}n de 2 litros, para sagu, não podendo ser 50,0 18.4500 COMERCIAL LTDA 
coquetel de composto. ME 

13 5 Bala tipo caramelo de leite, es4balagem com peso minimo600 gr. varios 150,0 9.3500 SCS COMERCIO 
sabores  LiDA ME 

13 5 Bala tipo caramelo deleite, enf balagem com peso minimo600 gr. varies ABSOLUTO 

sabores 150,0 9.3000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

31 5 carvão vegetal 5kg 50,0 10.1000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

DISTRIB. DE 
31 5 carvão vegetal 5kg 50,0 10.0000 BEBIDAS CAPOANI 

LTDA-ME 
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- Extrato de tomate, de P' qualidade, concentrado puro (à base de tomate, sal A.E.M OESTE 
50 5 e aditivos permitidos pela legiiação vigente), cor vermelho, cheiro e sabor 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

característico, isento de peles q sementes. (Embalagem 340g)  ME 
A.EM OESTE 

60 5 Gelatina, embalagem 1 kg, sabres: cereja, morango, frboesa, uva 50,0 Declinou COMERCIAL LIDA 
ME 

ABSOLUTO 
60 5 Gelatina, embalagem 1 kg, sabres: cereja, morango, framboesa, uva 50,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
Milho verde em conserva, eohbalagem tetra pack contendo 200 gramas ABSOLUTO 

77 5 drenado, com dados de identifiação do produto, marca do fabricante, data 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
de fabricação e de validade e pso liquido  LTDA ME 

Vinagre de vinho tinto. AspecTto limpido, cor, sabor e aroma próprios da A.E.M OESTE 

natureza da matéria-prima. E4alagem de 2 litros. 6,0 9.9000 COMERCIAL LTDA 
ME 

111 5 
Vinagre de vinho tinto. Aspecto límpido, cor, sabor e aroma próprios da 6,0 9.8500  

SCS COMERCIO 
natureza da matéria-prima. Embalagem  de 2 litros. LTDA ME 

13 6 Bala tipo caramelo de leite, com peso minimo600 gr. varies SCS COMERCIO 
- sabores 	 t 150,0 9.2500 LTDA ME  

tipo caramelo 	esLtalagem ABSOLUTO 
13 6 Bala 	 de leite, 

sabores 
com peso minimo600 gr. varios 150,0 9.2000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

31 6 carvão vegetal 5kg 50,0 Declinou SCS COMERCIO 
LIDA ME 

111 6 Vinagre de vinho tinto. Aspeclo límpido, cor, sabor e aroma próprios da Â.E.M OESTE 

natureza da matéria-prima. Embalagem alagem de 2 litros. ,0 9.8000 COMERCIAL LTDA 
ME 

111 6 Vinagre de vinho tinto. Aspecto impido, cor, sabor e aroma próprios da 6,0 9.7500 SCS COMERCIO 
- natureza da matéria-prima. Embalagem de 2 litros.  LTDA ME 

13 7 Bala tipo caramelo de leite, e] os balagem com peso minimo600 gr. varies  

sabores 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

13 7 Bala tipo caramelo de leite, ei halagem com peso minimo600 gr. varios 
150,0 9.1500 SCS COMERCIO 

sabores  LIDA ME 

de A.E.M OESTE 
111 7 Vinagre 	vinho tinto. Aspeco 

natureza da matéria-prima. Embalagem 
límpido, cor, sabor e aroma próprios da 

de 2 litros. 6,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

Após a etapa de lances os licitantes informaram acerca da impossibilidade da redução de suas 
últimas propostas através de eventual negociação direta, alegando que ocorrera acirrada disputa 
de preços para os objetos do certme. o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, chegaram 
a semjjnte classificacão final: 

FORINECEDO14 TOTAL GERAL 
DISTRIB. DE BEBIDAS CAPOA$I LTDA - ME 13.326,50 
PADARIA E CONFEITARIA RI QUEZA LTDA-ME 20.862,00 
SUPERMERCADO NAIBO LTD4k ME 29.572,20 
MERCADO RIQUEZA LTDA ME 5.200,00 
SCS COMERCIO LTDA ME 19.765,80 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTA ME 7.964,30 
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA ZTDA ME 6.410,00 

Ato contínuo iniciou-se a abe 
dos proponentes classificados 
pregoeiro decidiu HABILITA 
apresentaram toda a documei 
houve manifestação de intenç 
tenha havido a solicitação 
permanecessem na sessão pú 
decisão do pregoeiro será pub 

ra dos envelopes identificados como de n °  02 - Habilitação, 
a 1° lugar na etapa anterior, após análise dos documentos, o 
os proponentes participantes, tendo em vista que os mesmos 
?ão de acordo com as exigências do ato convocatório. Não 
de interpor recurso. Faz-se importante ressaltar que, embora 

parte deste Pregoeiro no sentido de que os licitantes 
a, todos se retiraram antes da Lavratura da presente ata. A 
da no local de costume da Prefeitura Municipal de Riqueza, 
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para a devida publicidade e 	submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito de Riqueza/SC 
para a competente homolog 	E, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 

Riqueza/SC, 03 de maio de 2019. 

PRESENTES 
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