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Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 56912019 NA 
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 020/2019 

ATA No . 569/2019 

No dia 05/07/19, fez-se presente às 08:30 horas, para realizar na sala de reuniões da Prefeitura 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 °  020/20 19, cujo objeto é aquisição estimada de gêneros alimentícios e 
correlatos, em beneficio dos alunos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o Segundo 
Semestre de 2019., de acordo com as condições do Edital do Pregão respectivo, com a presença do 
servidor Sr. André Dorigon, pregoeiro designada pela Portaria n °  205/2019 de 06 de maio de 2019, e 
dos servidores membros da equipe de apoio, sendo a Sra. Dirce Heinsohn e o Sra. Patrícia Poncio dos 
Santos FalIer. No horário definido no Edital 08:40 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 °  1 e 2: 

Cód. Razão social do Proponente CNPJICPF do Representante Documento Prop.  Proponente  

90 
PADARIA E CONFEITARIA RIQUEZA 

00.142.78010001-04 Camila Prochnau 063 .707.769- 
LTDA-ME  55 

536 SUPERMERCADO NAIBO LTDA ME 01.123.14710001-31 Douglas Naibo 009.651.919- 
31 

570 CELSO GALLON - ME 01.481.751/0001-30 Celso Galion 162.799.569- 
20 

1863 SCS COMERCIO LTDA ME 13.995.853/0001-52 
Solange Castanha 015.942.379- 

 Schimelfenig 13 

1956 A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 12.144.365/0001-79 
Djinatan Pedro Ast 092.529.269- 

 Richetti 92 

ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA ME 16.738.785/0001-34 Alcione da Silva 090.3 18] 59- 
26 

d146 
PLANALTO COMÉRCIO E 
TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS 19.633.424/0001-11 

Clariciane Kuhn dos 025.786.659- 

LTDA Santos 07 

Com vistas à utilização das prerrogativas dispostas na Lei Complementar n. °  123/2006, todas as 
empresas apresentaram a Habilitação Preliminar para Microempresas ou -Empresas de Pequeno Porte. 

Procedida à abertura do envelope identificado com o número 01 - Proposta Comercial, passou-se à 
análise de seus conteúdos. Após as análises criteriosas das propostas comerciais efetuada pelo Pregoeiro 
verificou-se que todas as propostas apresentadas atenderam aos requisitos do Edital. Registra-se que, 
não obstante a conferência efetuada, ficam as licitantes responsáveis pelo fornecimento de 
produtos/serviços que atendam a todas as especificações exigidas, que apresentem boa qualidade, sob 
pena das sanções previstas em Edital e seus anexos. 

Lot 
e 

Ite 
m Und Marca ã 	t Descrição Objetos: t Quan. Valor 

R$ 
Valor 

Total R$  Proponente 

Cuca recheada. Contendo no 
rótulo 	informações 	do 
fabricante, 	ingredientes. 1 
peso, data de fabricação e de PADARIA E 

39 Kg. PADARIA validade. 	Embalagem 400,0 12,5000 5.000,0000 
CONFEITARIA 

RIQUEZA plástica transparente. atóxica, RIQUEZA LTDA- 

lacrada. 	Sabores: 	doce 	de ME 

leite, limão, chocolate, uva, 
____________ framboesa 

84 Kg. PADARIA 
[ 

Pão 	de 	cachoro 	quente, 
300,0 11,5000 	J 3.450,0000 

PADARIA E 
_RIQUEZA médio, 	peso 	aprox. 	90 CONFEITA 

Rua João Mari, 55 Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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gramas/unidade. Com  rótulo RIQUEZA LTDA- 
contendo 	identificação 	da ME 
empresa, 	peso, 	data 	de 
fabricação, data de validade e 
ingredientes. Embalado com 
plástico 	transparente, 
atóxico, lacrado 
Pão de milho fatiado. Com  
rótulo contendo peso, data de PADARIA E 

85 Kg. 
PADARIA fabricação 	e 	de 	validade, 

300,0 9,5000 2.850,0000 
CONFEITARIA 

RIQUEZA ingredientes e identificação RIQUEZA LTDA- 
da 	empresa. 	Embalagem ME 
plástica transparente, lacrada  
Pão 	francês. 	Peso 
aproximadamente 	50 
gramas/unidade. Feito no dia 

PADARIA E 
PADARIA da 	entrega. 	Com 	rótulo 

CONFEITARIA 86 Kg. 
RIQUEZA 

contendo 	peso, 	data 	de 400,0 8,0000 3.200,0000 RIQUEZA LTDA- 
fabricação 	e 	de 	validade, 
ingredientes e identificação 

ME 

da 	empresa. 	Embalagem 
plástica, transparente, lacrada  
Abacaxi 	pérola, 	fruto 	de 
tamanho médio, limpo, de 
primeira, firmes e íntegros; 
pesando entre 1 	a 1,5 kg; 
acondicionado de forma a 
evitar 	danos 	fisicos, 	deve 
estar ileso, sem rupturas e ou 
pancadas 	na 	casca, 
apresentando 	grau 	de 
maturação tal que lhe permita 

SUPERMERCAD 
Und 

RAI3EKIN suportar a manipulação, 	o 
150,0 6,7500 1.012,5000 O NAIBO LTDA MAS transporte e a conservação 

ME em condições adequadas para 
o 	consumo; 	isento 	de 
sujidades, insetos, parasitas, 
larvas 	e 	corpos 	estranhos 
aderidos á superficie externa. 
Não 	deve 	apresentar 
quaisquer lesões de origem 
fisica, 	mecânica 	ou 
biológica; livre de resíduos 
de fertilizantes  
Banana caturra de primeira 
qualidade, em penca, com 
casca 	uniforme, 	sem 
ferimentos 	e 	defeitos, 
apresentando 	grau 	de 

SUPERMERCAD 
9 Kg. 

RABEKIN maturação tal que permita a 1.500, 
2,7500 4.125,0000 O NAJBO LTDA MAS manipulação, o transporte e a O 

conservação 	em 	condições ME 

adequadas para o consumo. 
Deve ser transportada em 
caixas 	adequadamente 
higienizadas  
Beterraba, lisa, sem folhas, 

RABEKIN de primeira qualidade, sem SUPERMERCAD 
13 Kg. 

MAS brotos, 	lavada, 	tamanho 1500 , 4,7000 705,0000 ONAIBO LTDA  

uniforme, 	médios, 	sem ME 

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

Carne 	Bovina 	Moída 	de 
Primeira (exceto carne em 
rolete/tubo). Sem ossos, sem 
pele, 	pouco 	gordura, 
embalagem 	plástica SUPERMERCAD 

26 Kg. FLACH transparente, 	contendo 500,0 19,8000 9.900,0000 O NAIBO LTDA 
identificação 	do 	produto, ME 
marca do fabricante, peso, 
data 	de 	fabricação 	e 	de 
validade. Com  certificado da 
vigilância sanitária. 
Carne suína de primeira, tipo 
pernil ou similar, sem osso, 
resfriada, isentas de aditivos 
ou substâncias que alterem 
suas características naturais 
para o consumo, inspecionas 
pelo ministério da agricultura SUPERMERCAD 

29 Kg. FLACH e 	com 	certificado 	da 200,0 13,5500 2.710,0000 O NAIBO LTDA 
vigilância 	sanitária. ME 
Embalagem 	plástica 
transparente, 	contendo 
identificação 	do 	produto, 
nome do fornecedor, peso, 
data 	de 	fabricação 	e 	de 
validade 
Cebola 	em 	cabeça, 
selecionada, 	de 	primeira 
qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca 
íntegra, 	sem 	fungos, 
consistência 	firme, 

Kg. 
 SUPERMERCAD 

30 
RABEKIN 

apresentando 	grau 	de 170,0 4,6600 792,2000 O NAIBO LTDA 
maturação tal que permita ME 
suportar 	manipulação, 
transporte e conservação em 
condições adequadas para o 
consumo. Embalada em saco 
plástico contendo o peso 
Cenoura 	selecionada, 	de 
primeira 	qualidade, 	lisa, 

SUPERMERCAD 
31 Kg. 

RABEKIN fresca, sem brotos, bolores, 
i50,0 4,5900 688,5000 O NAIBO LTDA HAS nem rachaduras, 	isenta de 

ME sujidades. Embalada em saco 
plástico  contendo o peso 
Maçã 	fugi, 	de 	primeira 
qualidade, casca íntegra, sem 
ferimentos 	nem 	defeitos, 

SUPERMERCAD 
] 61 Kg. 

RABEKIN apresentando 	grau 	de 1.000, 
6,6500 6.650,0000 0 NAIBO LTDA HAS matara ão tal ç 	que permita 0 

ME manipulação, o transporte e a 
conservação 	em 	condições 
adequadas para o consumo. 
Mamão formosa, de primeira 
qualidade, grande, grau de 

SUPERMERCAD 
67 K . Kg. RABEKIN amadurecimento 	médio, 

600,0 6,5900 3.954,0000 O NAIBO LTDA HAS limpo, 	firme, 	íntegro, 	sem ME  
rupturas, lesões ou pancadas 
na casca, isento de sujidades, 

Rua João Mari, 55 — Centro — CEP: 89.895-000 - Riqueza — SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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insetos, 	parasitas, 	larvas 	e 
corpos estranhos aderidos à 
superfície 	externa, 
acondicionado de forma a 
evitar danos físicos  
Mandioca, limpa, fresca, de 
1' 	qualidade, 	sem 
escurecimentos, 	tamanho 
médio, 	sem 	casca, 	lavada, 
congelada, acondicionada em 

RABEKIN embalagem 	plástica, SUPERMERCAD 
68 Kg. 

1-IAS transparente e resistente. No 
80,0 6,2500 500,0000 O NAIBO LTDA 

rótulo 	deve 	conter: ME 

informações 	do 	fabricante, 
especificações 	do 	produto, 
data 	de 	fabricação 	e 	de 
validade  
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 
maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, 	o 

SUPERMERCAD 
69 Kg. RABEKIN transporte e a conservação 

500,0 5,5900 2.795,0000 O NA1BO LTDA HAS em condições adequadas para 
ME 

o 	consumo, 	isento 	de 
sujidades, insetos, parasitas, 
larvas 	e 	corpos 	estranhos 
aderidos à superfície externa. 
Não 	deve 	apresentar 
quaisquer lesões de origem 
fisica, mecânica ou biológica, 
estar 	livre 	de 	resíduos 	de 
fertilizantes.  
Morango, novo, in natura, de 
primeira qualidade, nacional, 
com coroa, tamanho médio, 
coloração uniforme, devendo 
ser bem desenvolvido, com 

RABEKIN 
polpa firme e intacta, limpo, SUPERMERCAD 

78 Kg. 
FIAS 

livre 	de 	enfermidades 	e 400,0 37,5000 15.000,0000 O NAIBO LTDA 
isento de partes pútridas, sem ME 
rupturas. 	Embalado 	em 
bandeja 	de 	plástico 
transparente, 	contendo 
aproximadamente 	500 
gramas por bandeja  
Ovos de galinha vermelhos 
grandes, 	de 	primeira 
qualidade, frescos, com casca 
firme, intacta, lisa e limpa; 
isento 	de 	aditivos 	ou SUPERMIERCAD 

83 dz PEDAL substâncias 	estranhas 	ao 200,0 6,2500 1.250,0000 O NAIBO LTDA 
produto 	que 	sejam ME 
impróprias 	ao 	consumo. 
Inspecionado pelo Ministério 
da 	Agricultura- 	Deve 	ser 
entregue em embalagem de 

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza—SC. 
CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 
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dúzia, 	em 	caixa 	atóxica, 
devidamente 	rotulada, 
conforme legislação vigente  
Pepino, 	in 	natura, 	frutos 
colhidos ainda imaturos, com 
sementes 	incipientes, 

SUPERMERCAD 
88 Kg. RABEKIN coloração uniforme, firmes , 

150,0 5,3500 802,5000 O NAIBO LTDA 1-IAS sem 	defeitos: 	manchados, 
ME  injúrias mecânicas e queima 

de 	sol. 	Frutos 	frescos 
acondicionados  
Presunto 	cozido 	fatiado, 
obtido de pernil, sem capa de 
gordura, 	resfriado, 	de 
primeira 	qualidade. 	A 
embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, SUPERMERCAD 

90 Kg. FRIMESA número do lote, quantidade 100,0 20,5900 2.059,0000 O NAIRO LTDA 
do produto, prazo de validade ME 
de no mínimo 1 mês a partir 
da data de entrega, número 
do registro no Ministério da 
Agricultura 	e 	carimbo 	do 
SIF. 	Embalado 	a 	vácuo. 
Embalagem de 500g  
Vagem, 	sem 	danificações 
físicas, casca integra. Com  
cor, 	sabor 	e 	aroma 
característicos da espécie. Os 
produtos 	deveram 	estar 

RABEKIN 
frescos, 	isentos 	de SUPERMERCAD 

99 Kg. 
HAS substanciar 	terrosas, 180,0 8,4000 1.512,0000 O NAIBO LTDA 

sujidades ou corpos estranhos ME 
aderidos à superfície externa 
e 	no 	ponto 	de 	consumo. 
Acondicionada 	em 
embalagem 	especial 	para 
alimentos 
Açúcar cristal, 	de primeira 
qualidade, branco, especial, 
peneirado, 	isento 	de 
fermentações, 	matérias 
terrosas, parasitas e detritos 
animais 	e 	vegetais. 
Acondicionado 	em 
embalagem plástica, atóxica, 
íntegra, 	resistente, 	vedada 

2 Pct ESTRELA 
hermeticamente, contendo 5 

150,0 10,5000 1.575,0000 CELSO GALLON 
kg. Deverá conter os dados - ME 
de 	identificação 	e 
procedência, 	informações 
nutricionais, número do lote, 
data 	de 	fabricação 	e 	de 
validade. 	O 	produto 	deve 
estar 	de 	acordo 	com 	as 
normas 	de 	saúde/sanitárias 
vigentes 	(ANVISA, 	SIF, 
INMETROeoutras).  

4 Und ROMENA 
Agnoline 	artesanal. 	Massa 

12,9000 CELSO GALLON 
recheada 	com 	carne 	de 2.s800p00 

- ME 

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

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 - E-mail: licitacaoriqueza.sc.gov.br  

. 1 



k5
Estado de Santa Catarina 	 Página 6 de 78 

Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

frango 	e 	gado, 	em 
embalagem 	de 	500g 
contendo data de fabricação e 
validade. 	Com 	etiqueta 
contendo 	identificação, 
dados 	da 	empresa 	e 
informações 	nutricionais. 
Embalagem em saco plástico 
atóxico e transparente ou em 
bandeja  
Alho de primeira qualidade, 
limpo, grupo comum, roxo, 
tipo 	especial. 	Não 	deverá 
estar machucado, perfurado 
ou apresentar problemas de 
coloração não característica, 
nem 	brotamento. 	Estar 

TEMPERB 
intacto, isento de sujidades, 

CELSO GALLON 
5 Und 

OM 
insetos, 	parasitas, 	larvas 	e 40,0 3,8000 152,0000 

-ME 
corpos estranhos aderidos a 
casca. 	Acondicionado 	em 
embalagem 	plástica 
resistente 	e 	especial 	para 
alimentos, com identificação 
do fornecedor e prazo de 
validade. Embalagem de 100 
gramas  
Arroz parboilizado, tipo 	1, 
classe 	longo 	fino, 
constituídos 	de 	grãos 
inteiros, com teor de unidade 
máxima 	15% (g 1100 g), 
isento de sujidades, parasitas, 
mofo, 	odores 	estranhos, 
substâncias nocivas, matérias 

7 Pct DALLON terrosas 	e 	materiais 
100,0 13,0000 1.300,0000 

CELSO GALLON 
estranhos. Embalado em saco -ME 
plástico 	transparente 	e 
atóxico, 	limpo, resistente e 
íntegro. 	Deve 	conter 	selo 
aprovado 	pela 	ABIAP 
(Associação 	Brasileira 	das 
Indústrias 	de 	Arroz 
Parboilizado). Embalagem de 
5kg  
Batata inglesa, selecionada, 
limpa, de primeira qualidade, 
sem 	brotos, 	tamanho 
uniforme, média a grande, 

10 Kg. 
MONALIS sem rupturas, apresentando 

200,0 5,0000 1.000,0000 
CELSO GALLON 

A grau de maturação tal que - ME 
permita 	a 	manipulação, 	o 
transporte e a conservação 
em condições adequadas para 
o consumo 
Bebida láctea zero lactose. 
Bebida 	láctea 	0% 	lactose. 

11 Und TIROL 
Sabores: morango, uva verde, 

,0 50 0000 4,9000 245, 
CELSO GALLON 

frutas vermelhas. Não conter - ME 
glúten, 	não 	conter 	lactose. 
Validade mínima 30 	dias.  

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza -  SC. 
CNPJ/tvlF: 95.988.309/0001-48 
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Registro no 	SIE ou 	5W. J - Embalagem de 170 ml. 

Bebida 	láctea 	com 	polpa 
(morango 	e 	coco). 
Rotulagem 	obrigatória 

1 Mo, CELSO GALLON 12 Und CARLITOS seguindo 	legislação 4,5000 4.500,0000 
ME  específica. Registro no SIE 

ou SIF. Embalagem de 900 
ml  
Carne 	bovina, 	tipo 	1, 	em 
iscas, tatu ou similar, sem 
osso, sem pele, limpa, pouca 
gordura, resfriada, isentas de 
aditivos ou substâncias que 
alterem 	suas 	características 
naturais 	para 	consumo, 

25 Kg. 
SAO inspecionadas 	pelo 

250.0 21,0000 5.250,0000 CELSO GALLON 
MIGUEL ministério 	da agricultura e - ME 

com certificado da vigilância 
sanitária. 	Embalagem 
plástica 	transparente, 
contendo 	identificação 	do 
produto, marca do fabricante, 
peso, data de fabricação e de 
validade.  
Carne 	de 	frango, 	coxa e 
sobrecoxa, 	de 	primeira 
qualidade, 	embalagem 
plástica transparente, atóxica, 
contendo, no máximo, 1 Kg, 
contendo 	rótulo 	de 
identificação 	do 	produto, 

CELSO GALLON 27 Kg. DO VALLE marca do fabricante, prazo de 400,0 7,0000 2.800,0000 
validade, 	peso 	líquido, -ME 

marcas e carimbos oficiais, 
de acordo com as Portarias do 
Ministério da Saúde, DIPOA, 
n.304, de 22/04/96 e n.145 de 
22/04198, da Resolução da 
ANVISAn. 105, de 19105/99  
Carne de frango, peito, tipo 
sassami (tiras de peito), sem 
osso e sem pele, congelado, 
de 	primeira 	qualidade, 
embalagem 	plástica 
transparente, 	atóxica, 
contendo, no máximo, 1 Kg, 
contendo 	rótulo 	de 

CELSO GALLON 28 Kg. DO VALLE identificação 	do 	produto, 250,0 12,0000 3.000,0000 
marcado fabricante, prazo de -ME 

validade, 	peso 	líquido, 
marcas e carimbos oficiais, 
de acordo com as Portarias do 
Ministério da Saúde, EMPOA, 
n.304, de 22/04/96 e n. 145 de 
22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n. 105, de 19105/99  
Cuca simples, com cobertura 

40 Kg. DIPAES de farofa doce. 	Tamanho 
200,0 10,0000 CELSO GALLON 1 

aprox. 500 gramas. Contendo 2.0010000 - 

no 	rótulo 	informações 	do 
ME 

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza -  SC. j 
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fabricante, 	ingredientes, 
peso, data de fabricação e de 
validade. 	Embalagem 
plástica transparente, lacrada  
Doce 	de 	morango, 

41 Und DIFRUTI 
ingredientes pela de fruta / 

100,0 4,0000 400,0000 CELSO GALLON 
água / açúcar e ácido cítrico -ME 
(embalagem de 400gr)  
Doce de uva, 	ingredientes 

42 Und DI FRUTI 
pela de fruta / água! açúcar e 

100,0 4,0000 400,0000 
CELSO GALLON 

ácido cítrico (embalagem de - ME 
4009r)  
Extrato 	de 	tomate, 	de 
primeira 	qualidade, 
concentrado 	puro 
(ingredientes: tomate e sal), 

CELSO GALLON 44 Und FUGINNI cor vermelho, cheiro e sabor 70,0 3,3300 233,1000 
característico, isento de peles - ME 

e 	sementes. 	Embalagem 
integra, 	sem 	rupturas, 
contendo 340 gramas  

65 Und PICININI Macarrão 	parafuso'so. 
200,0 3,2000 640,0000 

CELSO GALLON 
Embalagem contendo 500g. - ME 
Macarrão, 	industrial, 	tipo 

66 Pct PICININI sêmola com ovos, formato 
150,0 3,3200 498,0000 

CELSO GALLON 
cabelo de anjo. Embalagem -ME 
contendo 500 gramas  
Manteiga com sal, tablet de 

CELSO GALLON 70 tJnd BATAVO 200 	gramas. 	Validade 30.0 8,5500 256,5000 
mínima de 04 meses  -ME  

Melão, amarelo, casca firme, 

76 Kg. CANTU 
sem rachaduras 	e de 	cor 

200,0 7,5000 1.500,0000 
CELSO GALLON 

vibrante, doce, suculento, de - ME 
primeira qualidade  
Mortadela de 	frango 	sem 
gordura, embalagem 	1 kg. 
Contendo 	na 	embalagem 

CELSO GALLON 79 Kg. AURORA descrição do produto, marca 60,0 10,3000 618,0000 
do 	fabricante, 	data 	de ME  - 

fabricação, lote e prazo de 
validade  
Nata 	pasteurizada. 
Embalagem de plástico com 

80 Und 
TERRA 900 	gramas, 	contendo 	a 

80,0 11,9600 956,8000 CELSO GALLON 
VIVA descrição do produto, marca - ME 

do fabricante, lote, data de 
fabricação e de validade  
Pão 	integral 	fatiado. 	Peso 
aprox. 	500 	a 	700 
gramas/unidade. Embalagem 
transparente, 	atóxica, 

87 Kg. DIPAES resistente, 	lacrado, 	com 200,0 9,0000 1.800,0000 
CELSO GALLON 

 
rótulo contendo identificação -ME 

da empresa, peso, data de 
fabricação, data de validade e 
ingredientes  
Repolho em cabeça, verde, 
novo, de primeira qualidade, 

93 Und CANTU folhas 	s, 	sem 	rupturas, 50,0 5,9600 298,0000 CELSO GALLON 

íntegro, tamanho médio a - ME 

grande, em perfeito estado de 

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC. -- 
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conservação 	e 	maturação, 
coloração uniforme, limpo, 
isento de sujidades, parasitas, 
larvas 	e 	corpos 	estranhos 
aderidos à superfície externa, 
sem 	manchas, 	isento 	de 
partes 	pútridas. 	Não 	deve 
apresentar quaisquer lesões 
de origem tísica, mecânica ou 
biológica. 	Devidamente 
acondicionado. Peso aprox.  
2,5 kg  
Requeijão cremoso, produto 
pastoso 	de 	cor 	clara 	e 
uniforme, 	odor 	e 	sabor 
próprios, 	isento 	de 	mofos, 
bolores 	ou 	substâncias 
estranhas. Acondicionado em 
copo 	hermeticamente 

CELSO GALLON 94 Und AURORA fechado. 	Embalagem 	com 80,0 4,3300 346,4000 
identificação 	do 	produto, ME 

peso, marca do fabricante, 
data de fabricação, prazo de 
validade, carimbos oficiais e 
selo de inspeção do órgão 
competente. 	Contendo 200 
gramas.  
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 sujidades, 
parasitas 	e 	resíduos 	de 

98 Kg. 1K LONGA defensivos 	agrícolas, 	sem 
3500 6,9000 2 415 0000 

CELSO GALLON 
VIDA lesões 	de 	origem ' ' . 	 ' - ME 

física/mecânica (rachaduras e 
cortes), sem pontos pretos. 
Deverá 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 
Amido 	de milho. Produto 
deve 	seguir 	as 	seguintes 
características: 	amiláceo 
extraído do milho, fabricado 
a partir de matérias primas 

6 Kg. VALAR sãs 	e 	limpas, 	isentas 	de 
40,0 5,9800 239,2000 SCS COMERCIO 

matérias terrosas e parasitas, LTDA ME 
não podendo estar úmido, 
fermentado ou rançoso. Sob a 
forma de pó. Com  a cor 
branca 	característica. 	A 
embalagem 	deverá 	conter ,  

Rua João Mari, 55— Centro -- CEP: 89.895-000 - Riqueza— 5C. 
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1 externamente os 	dados de 
identificação e procedência, 
informação 	nutricional, 
número 	do 	lote, 	data 	de 
fabricação 	e 	validade 	do 
produto. Acondicionado em 
caixas de papel impermeável 
fechado, intacta, pacotes de 
1kg cada. Com  registro no 
órgão 	competente. 	Não 
conter glúten.  
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 
clara e grânulos soltos, ou 
seja, sem sinais de umidade e SCS COMERCIO 8 Pct APTI sujidades, 	livre 	de 	insetos, 20,0 3,0400 60,8000 
fungos e matéria terrosa. A LTDA ME 

embalagem 	deve 	conter: 
Indicação 	do 	fabricante, 
produto, peso, ingredientes, 
informação nutricional, data 
de 	fabricação, 	prazo 	de 
validade 	e 	demais 
especificações 	exigidas 	na 
legislação 	vigente. 
Embalagem 200 gramas  
Biscoito 	doce, 	tipo 	maria, 

15 Pct PRODASA livre 	de 	gorduras 	trans. 400,0 5,1700 2.068,0000 SCS COMERCIO 
Embalagem tipo 3 em 	1 LTDA ME 
pacotes com 400 gramas  
Biscoito 	doce 	sabor 	coco, 

SCS COMERCIO 17 Pct PRODASA pacote 	de 	330g. 	Validade 150,0 4,6100 691,5000 
mínima de 06 meses LTDA ME 

Café, 	solúvel 	granulado, 
apresentação pó, embalagem 
de 	vidro, 	contendo 	200 
gramas. O produto deverá ter 
registro 	no 	Ministério 	da 

22 Pct AMIGO Saúde e atender a Resolução 40,0 12,3600 494,4000 SCS COMERCIO 
RDC 	ri' 	277, 	de 	22 	de LTDAME 
setembro de 2005, da Anvisa. 
Embalagem de vidro com 
tampa plástica contendo data 
de fabricação 	e prazo de 
validade.  
Cereal matinal de milho com 
açúcar, 	tipo 	sucrilhos. 
Apresentando-se 	como 
flocos de milho açucarados. 

32 Pct GOLD Validade 	mínima 	de 	12 100,0 13,1900 1.319,0000 SCS COMERCIO 
FLAKES (doze) meses a partir da data LTDA ME 

de 	entrega. 	A 	data 	de 
validade deverá constar na 
embalagem primária e na 

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza—SC. 
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plástica 	transparente 
resistente e incolor de 1 Kg. 
Reembalados em caixas de 
papelão reforçadas  
Creme de leite, pasteurizado, 1 
em 	caixa 	tetra 	pack, 
embalagem 	200 	gramas. 
Embalagem 	deverá 	conter 
externamente os dados de 

38 IJnd 
PIRACANJ identificação e procedência, 

30,0 2,4400 73,2000 SCS COMERCIO 
UBA informação 	nutriciona!, LTDA ME 

número 	do 	lote, 	data 	de 
fabricação 	e 	validade, 
quantidade 	do 	produto 	e 
registro 	no 	Ministério 	da 
Saúde  
Farinha de milho fina, fubá 

46 Kg. DAJU 
enriquecido 	com 	ferro 	e 

200,0 2,6800 536,0000 
SCS COMERCIO 

ácido fólico. Embalagem de 1 LTDA ME 
kg  
Farinha 	de 	trigo 	integral, 
enriquecida com feno e ácido 
fálico. Não deverá apresentar 
cor escura ou mistura com 
outras farinhas, formação de 

ORQUIDE 
grumos (umidade), residuos 

SCS COMERCIO 48 Kg. 
A 

ou 	impurezas, 	nem 15,0 3,3800 50,7000 
LTDA ME 

rendimento insatisfatório. O 
rótulo 	deve 	conter 
informações 	do 	fabricante, 
lote do produto e tabela com 
informações 	nutricionais. 
Embalagem 1 kg.  
Fermento 	biológico 

50 Und PAKMAIA 
instantâneo seco, embalado a 

20.0 13,3300 266,6000 
SCS COMERCIO 

vácuo, 	pacote 	com 	500 LTDA ME  
gramas  

52 Pct BRUSTO Folha de louro seca (4 g) 15,0 2,1000 31,5000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

55 Pct APTI Gelatina em pó incolor, sem 
20,0 4,0100 80,2000 

SCS COMERCIO 
sabor. Pacote com 24 gramas  LTDA ME 

- Granola sem açúcar, livre de 
gorduras trans, deve conter 
cereais integrais, frutas secas 
e castanhas. Sem quaisquer 

NATUREL 
adulterações 	 ou 

SCS COMERCIO 56 Pct 
LE 

contaminações. 	Na 30,0 11,3700 341,1000 
LTDA ME embalagem deve constar os 

ingredientes, 	tabela 
nutricional, número do lote, 
datas 	de 	fabricação 	e 
validade. Embalagem de 1kg  

60 Und 
PIRACANJ Leite 	em 	pó 	integral, 

30,0 8,4800 254,4000 
SCS COMERCIO 

UBA embalagem com 400 gramas  LTDA ME 
- Massa para 	pastel, 	fresca, 

resfriada, 	espessura 	fina, 

73 Pct ITIANI 
contendo 	na 	embalagem 

100,0 5,4900 549,0000 
SCS COMERCIO 

descrição do produto, nome LTDA ME 
do 	fabricante, 	data 	de 
fabricação 	e 	prazo 	de 1  

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC 
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validade. Tamanho da massa 
média. 	Pacote 	com 	500 
gramas  
Mel de abelha, natural, puro, 
sem conservantes e aditivos. 
Acondicionado em potes de 
plástico, 	atóxico, 	lacrado, 
com 	rótulo 	contendo 

SCS COMERCIO 74 Kg. ACA informações do produto, do 30,0 29,3700 881,1000 
LTDA ME local produzido, da inspeção, 

data 	de 	fabricação 	e 	de 
validade. Produto registrado 
no Ministério da Agricultura. 
Potes de 1 kg  
Sai 	refinado, 	iodado. 
Embalagem 1 kg. Entregue 
saco 	plástico 	transparente, 
resistente, 	não 	deve 
apresentar 	sujidades 	e 

SCS COMERCIO 96 Kg. ZIZO umidade. Embalagem deve 70,0 1,9500 136,5000 LTDA ME 
apresentar data de fabricação 
e data de validade e tabela 
nutricional. Ingredientes: sal 
refinado 	extra, 	iodato 	de 
potássio.  
Suco de uva tinto integral - 

Integral, natural. Composto 
extraído pelo esmagamento 
das 	partes 	comestíveis 	de 
frutas carnosas; apresentação 
na forma liquida, engarrafado 
em 	embalagem 	de 	vidro, 
contendo 	no 	mínimo 	1,5 
litros; liquido obtido da fruta 
madura 	e 	sã 	processo 
tecnológico 	adequado, 

97 Und 
BELA submetido a tratamento que 

2000 100800 20160000 SCS COMERCIO 
VITA assegure sua apresentaçao e ' ' ' LTDA ME 

conservação até o consumo; 
isento 	de 	fragmentos 	das 
partes não comestíveis e sem 
açúcar; cor, cheiro e sabor 
próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da 
entrega; 	e 	suas 	condições 
deverão estar de acordo com 
a resolução RDC 272 de 22 
de setembro de 2005 e suas 
alterações  
Cacau em pó solúvel, 100%, 
sem adição de misturas e 
açúcar, 	no 	momento 	da A.E.M OESTE 

21 Pct MARIAM entrega o produto deverá ter 30,0 12,3000 369,0000 COMERCIAL 
o 	mínimo 	6 	meses 	de LTDA ME 
validade. Embalagem de 200 
gramas  
Chocolate em pó obtido pela 
mistura de: 	cacau 	em 	pó A.E.M OESTE 

33 lJnd CELI solúvel, 	açúcar 	refinado, 120,0 6,1000 732,0000 COMERCIAL 
extrato 	de 	malte 	e/ou LTDA ME 
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conter sal, leite em pó Sou 
soro 	de 	leite, 	vitaminas 	e 
minerais, 	além 	de 	outras 
substâncias 	alimentícias 
aprovadas que caracterizem o 
produto, as quais devem ser 
mencionadas. 	O 	produto 
deverá estar isento de soja e 
derivados, exceto 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 gramas  
Gelatina 	com 	açúcar 

A,E.M OESTE 
54 Und NEILAR 

orgânico e corantes naturais. 
50,0 3,0000 150,0000 COMERCIAL 

Sabores: 	uva 	e 	morango. LTDA ME 
Peso Liquido: 75g  
Macarrão, 	industrial, 	tipo 

A.E.M OESTE 
63 Pct GERMANI 

conchinha, 	para 	sopa. 
80,0 3,6000 288,0000 COMERCIAL Embalagem 	contendo 	500 

LTDA ME 
gramas  
Melado batido de cana, 1 0  
qualidade, sem sujidades, em 
embalagem plástica atóxica 
de 500g, com tampa de lace. 

NONO 
Na embalagem deve conter A.E.M OESTE 

75 Und FELICE  descrição do produto, marca 100,0 8,1300 813,0000 COMERCIAL 
do 	fabricante, 	data 	de LTDA ME 
fabricação 	e 	prazo 	de 
validade. 	Com registro 	de 
inspeção federal, estadual ou 
municipal  
Pudim 	em 	pó, 	sabores 
baunilha, 	caramelo 	ou 
chocolate. 	Embalagem 
contendo 1 kg. Para uso de 
sobremesa. Deve constar na A.E.M OESTE 

91 Pct NEILAR embalagem as informações 100,0 13,9000 1.390,0000 COMERCIAL 
do 	produto, 	do 	fabricante, 

1  LTDA ME 
número 	do 	lote, 	data 	de 
fabricação e de validade. A 
embalagem 	deve 	estar 
lacrada  
Queijo 	muçarela 	fatiado, 
interfolhado, 	embalado 	a 
vácuo, na embalagem deverá 
conter: descrição do produto, 
marca do fabricante, número 

TERRA do registro no Ministério da A E M OESTE 
92 Kg. 

VIVA Agricultura/SIF/DIPOA, 
200,0 27,5000 5.500,0000 COMERCIAL 

data de fabricação, 	lote 	e LTDA ME 

prazo de validade. O produto 
deve estar acondicionado em 
embalagem 	plástica 
transparente  
Vinagre 	de 	maçã, 	em A.E.M OESTE 

100 Und KOLLER embalagem 	de 	plástico 100,0 3,5900 359,0000 COMERCIAL 
lacrada 	com 	750 	ml.  LTDA ME 
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Composição: 	fermentado 
acético de maçã hidratado, 
com acidez de 4,2 %. Isento 
de corantes artificiais, ácidos 
orgânicos 	e 	minerais 
estranhos, livre de sujidades, 
material terroso e detritos de 
animais 	e 	vegetais. 	Deve 
constar na embalagem a data 
de 	fabricação, 	prazo 	de 
validade, 	lote 	do 	produto, 
nome 	e/ou 	marca 	e 
ingredientes  
Biscoito doce, sortido livre ABSOLUTO 

14 Und parati de gordura trans, embalagem 150,0 8,4900 1.273,5000 DISTRIBUIDORA 
de72ügr.  LTDAME 
Biscoito doce, de leite 	ou 
maisena. Produto de primeira 
qualidade. O mesmo deve 
apresentar-se 	integro, 
crocante, com sabor e odor 

ABSOLUTO 
16 Pct prodasa 

agSável. 	A 	embalagem 
100,0 5,9300 593.0000 DISTRIBUIDORA 

deve 	estar 	intacta, 	bem 
- LTDA ME vedada e deve constar prazo 

de validade de no mínimo 06 
meses após a data de entrega 
do 	produto. 	Embalagem 
contendo 400g.  
Biscoito 	doce 	sabor 

ABSOLUTO 
18 Pct parati 

chocolate, pacote de 330g. 
150,0 4,7000 705,0000 DISTRIBUIDORA Validade 	mínima 	de 	06 LTDA ME 

meses  
Biscoito doce sem lactose. 
Sabores diversos, elaborados 
a base de arroz e milho. 
Especificação técnica: Tipo 
sequilhos 	ou 	cookies 	de ABSOLUTO 

19 Pct aline sabores variados embalagem 20,0 4,9500 99,0000 DISTRIBUIDORA 
de 120g a 150g. A rotulagem LTDA ME 
deve estar de acordo com a 
legislação 	vigente. 	A 
validade 	não 	poderá 	ser 
inferior a 6 meses 
Biscoito 	salgado, 	integral, ABSOLUTO 

20 Und parati livre 	de 	gordura 	trans, 200,0 5,4900 1.098,0000 DISTRIBUIDORA 
embalagem de 800 gr.  LTDA ME 

Chocolate 	Granulado ABSOLUTO 
34 Pct apti 

(embalagem 500 gr) 
10,0 8,8000 88,0000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
Coco 	ralado 	desidratado. 
Deve constar na embalagem 
as 	seguintes 	características: 
Coco 	ralado, 	desidratado, 
parcialmente 
desengordurado, 	não ABSOLUTO 

35 Pct apti 
acrescido de açúcar, pacote 

30,0 3,7500 112,5000 DISTRIBUIDORA 

de lOOg. Acondicionado em LTDA ME 

embalagem 	aluminizada, 
bem vedado, intacto. Deverá 
conter data de fabricação, 
lote do produto e prazo de 
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validade de no mínimo 04 
meses a partir da entreg& 
Industria 	brasileira, 	com 
registro 	no 	órgão 
competente.  

Ervilha 	em 	conserva, 
embalagem tetra pack, peso 
mio . 200 gramas drenado, ABSOLUTO 

43 Und steladoro com dados de identificação 80,0 2,3900 19 1,2000 DISTRIBUIDORA 
do 	produto, 	marca 	do LTDA ME 
fabricante, prazo de validade 
e peso líquido  

Farinha de trigo especial tipo 
1, enriquecida com ferro e 
ácido 	fálico. 	Não 	deverá 
apresentar 	cor 	escura 	ou 
mistura com outras farinhas, 
formação 	de 	grumos 

ABSOLUTO 
47 Pct auriverde 

Çumidade), 	resíduos 	ou 
50,0 11,8300 591,5000 DISTRIBUIDORA impurezas, nem rendimento 

LTDA ME 
insatisfatório. O rótulo deve 
conter 	informações 	do 
fabricante, lote do produto e 
tabela 	com 	informações 
nutricionais. Embalagem de 
5 kg 

51 Und apti 
Fermento químico em po, 

100,0 2,8300 283,0000 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIDORA 
embalagem de 100gr 

LTDA ME 
Gelatina, embalagem 1 kg, ABSOLUTO 

53 Und apti sabores: 	cereja, 	morango, 180,0 15,0000 2.700,0000 DISTRIBUIDORA 
framboesa, uva  LTDA ME 
Leite 	condensado, ABSOLUTO 

57 Und piracanjuba embalagem 	tetra 	pack, 30,0 3,6600 109,8000 DISTRIBUIDORA 
contendo 395 gramas  LTDA ME 

ABSOLUTO 
59 L. aurora Leite sem Lactose 80,0 4,2500 340,0000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
Macarrão, 	industrial, 	tipo 
espaguete ou talharim, à base 
de 	farinha com 	ovos, 	de ABSOLUTO 

64 Pct rosne primeira qualidade, intacto e 200,0 3,6200 724,0000 DISTRIBUIDORA 
hermeticamente 	vedado. LTDA ME 
Embalagem 	contendo 	500 
gramas  

Margarina cremosa com sal, 
de primeira qualidade, com 
no mínimo 80% de lipídios, 
isenta 	de 	gorduras 	trans. 

ABSOLUTO 
71 Kg. como 

(Embalagem 	1Kg) 
30,0 7,3100 219,3000 DISTRIBUIDORA 

Embalagens: 	potes 	de 
LTDA ME polipropileno 	atoxico 

resistente, 	original 	do 
fabricante, 	apresentando 
vedação adequada, com 1Kg.  

Milho verde em conserva, 
embalagem 	tetra 	pack 

ABSOLUTO 
77 Und steladoro 

contendo 	200 	gramas 
80,0 2,4800 198,4000 DISTRIBUIDORA drenado, 	com 	dados 	de 

LTDA ME 
identificação 	do 	produto, 
marca do fabricante, data de 
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fabricação e de validade e 
peso liquido  

Óleo de soja refinado, 	de 
primeira 	qualidade, 	100% 
natural; 	comestível; 	extrato ABSOLUTO 

81 Und como refinado, acidez máxima de 100,0 4,0900 409,0000 DISTRIBUIDORA 
0,6 mg KOl-TIg, isento de LTDA ME 
gorduras trans. (Embalagem 
900 MI)  
Polvilho 	azedo, 	tipo 	1, 
origem amiláceo mandioca, 
tipo 	grupo 	fécula. 

ABSOLUTO 
89 Pct prata 

Embalagem em polietileno, 
30,0 3,7500 112,5000 DISTRIBUIDORA 

contendo 	descrição 	do 
LTDA ME 

produto, data de fabricação, 
lote 	e 	prazo 	de 	validade. 
Pacote com 500 gramas.  
Sagu, classe pérola, tipo 	I. 
Pacote de 500 gramas. De 
safra recente. 	Composição: 

ABSOLUTO 
95 Pct prata 

100% 	mandioca. 	Em 
100,0 3,7800 378,0000 DISTRIBUIDORA 

embalagem plástica intacta, 
isento 	de 	mofo, 	odores LTDA ME 

estranhos 	ou 	qualquer 
substância nociva 
Açúcar mascavo, embalagem 
de 	1 	kg, 	origem 	vegetal, 
sacarose de cana de açúcar, PLANALTO 
embalagem 	plástica, COMÉRCIO E 

3 Kg. BELA 
transparente, resistente. Deve 

30,0 10,2500 307,5000 
TRANSPORTAD 

constar data de fabricação e ORA DE 
prazo 	de 	validade 	de 	no ALIMENTOS 
mínimo 	12 	meses. 	Com LTDA 
registro 	no 	ministério 	da 
Saúde  
Canela em pó, acondicionada 
em 	embalagens 	plásticas, 
vedadas 	hermeticamente. PLANALTO 
Isentas 	de 	sujidades 	e COMÉRCIO E 

23 Und 2720 BELA 
contaminações 	físicas. 

10,0 3,6000 36,0000 
TRANSPORTAD 

Embalagem 	contendo ORA DE 
informação nutricional, data ALIMENTOS 
de 	fabricação, 	prazo 	de LTDA 
validade e lote. Peso líquido 
de 30 gramas  
Canela em rama. 	Produto 
deve 	apresentar 	as 
características 	sensórias 	de 
acordo com o produto, canela 
in natura. Cascas sãs, limpas 
e secas, em forma de rama. PLANALTO 
Acondicionada 	em COMÉRCIO E 

24 Und 2719 BELA 
embalagens 	plásticas, 

10,0 2,9000 29,0000 
TRANSPORTAD 

vedadas 	hermeticamente. ORA DE 
Isentas 	de 	sujidades 	e ALIMENTOS 
contaminações tísicas. Peso LTDA 
líquido 	de 	10 	gramas. 
Embalagem 	contendo 
informação nutricional, data 
de 	fabricação, 	prazo 	de 
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PLANALTO 
Colorau, 	colorífico 	com COMÉRCIO E 

36 Und 2809 BELA 
farinha de milho e urucum, 

50,0 4,7500 237,5000 TRANSPORTAD 
embalagem de 500g, com ORA DE 
data de fabricação e validade ALIMENTOS 

LTDA 
Cravo 	da 	índia, 	produto 
alimentício, 	constituído por 
botões florais, limpos e sãos. 
Deve apresentar aspecto e cor 
característicos 	do 	produto, 
cheiro fortemente aromático PLANALTO 
de cravo da índia. Ausente de COMÉRCIO E 

37 Pct 2723 BELA 
sujidade 	e 	contaminações 

100 1,9000 19,0000 
TRANSPORTAD 

físicas. 	Embalagens ' ORA DE 
plásticas, integras e vedadas ALIMENTOS 
hermeticamente 	com 	peso LTDA 
líquido 	de 	12 	gramas. 
Rotulagem 	contendo, 
indicações 	do 	fabricante, 
peso, 	ingrediente, 	data 	de 
fabricação, validade e lote  

Farinha de mandioca torrada, 
tipo 01, grupo seco, subgrupo 
fina, 	branca, 	isenta 	de 
matéria terrosa, parasitas e 
larvas, sem fermentação ou PLANALTO 
ranço, 	sem 	bolores 	e 

COMÉRCIO E 
leveduras, 	embalagem 

TRANSPORTAD 
45 Und 2590 BELA plástica atóxica, transparente, 30,0 4,2000 126,0000 

ORA DE de 500g, validade mínima de 
ALIMENTOS 

6 meses a contar da data da 
LTDA 

entrega. Na embalagem deve 
constar 	os 	ingredientes, 
tabela nutricional, número do 
lote, 	data de 	fabricação 	e 
validade  

Feijão 	preto, 	tipo 	1, 	safra 
nova. Deve conter 98% de 
grãos inteiros e íntegros. Sem 
mofo, 	bolor, 	caruncho, PLANALTO 
impurezas (grãos partidos e COMÉRCIO E 

49 Kg. 2127 BELA 
pedras). Embalagem plástica, 

20,0 5,7000 114,0000 
TRANSPORTAD 

transparente, 	atóxica 	e ORA DE 
resistente. 	A 	embalagem ALIMENTOS 
deve 	apresentar 	lote 	do LTDA 
produto, safra, e Registro no 
órgão competente. Pacotes de 
01kg  

Leite 	líquido 	integral, 
homogeneizado, 	submetido 
ao 	processo 	de 	ultra PLANALTO 
pasteurização, 	esterilizado COMÉRCIO E 

58 L. 
5332 (UHT), longa vida, contendo 1.600, 

3,2500 5.200,0000 
TRANSPORTAD 

LATVIDA manca do fabricante, prazo de O ORA DE 
validade e peso líquido; ter ALIMENTOS 
registro no MA e/ou MS. LTDA 
Embalagem tetra pack de 1 
litro  

E 62 Pct URBANO 
Macarrão sem glúten e sem 

8,0 3,9000 PLANALTO 
ovos. Pacote com 500 gramas 31 2OpO COMÉRCIO E 
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TRANSPORTAD 
ORA DE 

ALIMENTOS 
LTDA 

Orégano, 	desidratado, 
embalagem de 100 gramas. 
Não 	deverá 	apresentar 
misturas 	inadequadas 	ao PLANALTO 
produto, 	presença 	de COMERCIO E 

82 Pct 2369 BELA 
impurezas, 	formação 	de 

200 , 55500 , 1110000 , 

TRANSPORTAI) 
grumos, 	coloração 	clara ORA DE 
demais, sabor alterado e peso ALIMENTOS 
insatisfatório. A embalagem LTDA 
deve estar intacta, prazo de 
validade mínimo de 6 meses 
a partir da data de entrega  

Para a etapa de lances verbais foram selecionadas as empresas ofertantes dos menores preços para cada 
item e aquelas com preços 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. 

Icem Lance Descrição Objetos: Quant. Valor
Lance ES Empresa 

Abacaxi pérola, fruto de tamanho médio, limpo, de primeira, firmes e 
íntegros; pesando entre 1 a 1,5 kg; acondicionado de forma a evitar danos 
tTsicos, deve estar ileso, sem rupturas e ou pancadas na casca, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 

1500 Declinou CELSO GALLON - 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de ' 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 de fertilizantes 
Abacaxi pérola, fruto de tamanho 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 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte 

1500 e D clinou SCS COMERCIO 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 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 de fertilizantes 
Abacaxi pérola, fruto de tamanho 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 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte A EM OESTE 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície ME 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes  
Abacaxi pérola, fruto de tamanho 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 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte ABSOLUTO 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 1500 Declinou DISTRIBUIDORA 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superfície LTDA ;rn 
externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecânica 
ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes 
Abacaxi pérola, fruto de tamanho 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 
grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte SUPERMERCADO 
e a conservação em condições adequadas para o consumo; isento de 1500 150,0 

 
65000 

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 de fertilizantes 

2 1 Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
150,0 e D c inou SUPERMERCADO 

_____________ fermentações, matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. NAIBO LTDA ME 
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Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, integra, resistente, vedada 
hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, 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, íntegra, resistente, vedada 

2 1 hermeticamente, contendo 5kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou SCS COMERCIO 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação  LTDA ME 

e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF. INMETRO c 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, íntegra, resistente, vedada A.E.M OESTE 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação ME 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, INMETRO e outras).  
Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. PLANALTO 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, integra, resistente, vedada COMÉRCIO E 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou TRANSPORTADOR 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação A DE ALIMENTOS 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de LTDA 

- saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, rNMETRO 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, íntegra, resistente, vedada ABSOLUTO 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 10.4800 DISTRIBUIDORA 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, 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, íntegra, resistente, vedada 

2 1 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 10.3000 CELSO GALLON - 
procedência, informações nutricionals, número do lote, data de fabricação ME  

e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
- saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, [NMETRO e outras).  

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 
açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de 

30,0 Declinou SUPERMERCADO 
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, transparente, resistente. Deve constar data de A.E.M OESTE 
fabricação e prazo de validade de no mínimo o 12 meses. Com  registro no 300 Declinou COMERCIAL LTDA 

- ministério da Saúde ME 

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 
açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de ABSOLUTO 

fabricação e prazo de validade de no minim o 12 meses. Com  registro no 300 , 101800 . DISTRIBUIDORA 
- ministério da Saúde LTDA ME 

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 1 açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de 
300 , 10.1500 CELSO GALLON - 

fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com  registro no ME 
ministério da Saúde 
Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 
açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de SCS COMERCIO 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com  registro no 30, 0 10. 1000 

LTDA ME 
ministério da Saúde 

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cura a de PLANALTO 

3 1 açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de COMÉRCIO E 
fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses. Com  registro no 30,0 10.0500 TRANSPORTADOR 
ministério da Saúde A DE ALIMENTOS 

LTDA 
4 1 Agiioline artesanal. Massa recheada com carne de frango e gado, em SUPERMERCADO 

embalagem de SOOg contendo data de fabricação e validade. Com  etiqueta 200,0 Declinou 
NAIBO LTDA ME 
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contendo identificação, dados da empresa e informações nutricionais. 
- Embalagem em saco plástico atóxico e transparente ou em bandeja  

Agnoline artesanal. Massa recheada com carne de frango e gado, em A E MOESTE 
4 1 embalagem de 500g contendo data de fabricação e validade. Com  etiqueta 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA contendo identificação, dados da empresa e informações nutricionais. 

Embalagem em saco plástico atóxico e transparente ou em bandeja  ME 

Agnoline artesanal. Massa recheada com carne de frango e gado, em 

4 1 embalagem de 500g contendo data de fabricação e validade. Com  etiqueta 2000 127500 CELSO GALLON - 
contendo identificação, dados da empresa e informações nutricionais. ' ME 
Embalagem em saco plástico atóxico e transparente ou em bandeja  
Alho de primeira qualidade, limpo, grupo comum, roxo, tipo especial. Não 
deverá estar machucado, perfurado ou apresentar problemas de coloração 
não característica, nem brotamento. Estar intacto, isento de sujidades, 

SUPERMERCADO 5 1 insetos, 	parasitas, 	larvas 	e 	corpos 	estranhos 	aderidos 	a 	casca. 40,0 Declinou NAIBO LTDA ME Acondicionado em embalagem plástica resistente e especial para alimentos, 
com identificação do fornecedor e prazo de validade. Embalagem de 100 
gramas  
Alho de primeira qualidade, limpo, grupo comum, roxo, tipo especial. Não 
deverá estar machucado, perfurado ou apresentar problemas de coloração 
não característica, nem brotamento. Estar intacto, isento de sujidades, SCS COMERCIO 5 1 insetos, 	parasitas, 	larvas 	e 	corpos 	estranhos 	aderidos 	a 	casca. 40,0 Declinou LTDA ME Acondicionado em embalagem plástica resistente e especial para alimentos, 
com identificação do fornecedor e prazo de validade. Embalagem de 100 

- gramas  
Alho de primeira qualidade, limpo, grupo comum, roxo, tipo especial. Não 
deverá estar machucado, perfurado ou apresentar problemas de coloração 
não característica, nem brotamento. Estar intacto, isento de sujidades, A.E.M OESTE 

5 1 insetos, 	parasitas, 	larvas 	e 	corpos 	estranhos 	aderidos 	a 	casca. 40,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
Acondicionado em embalagem plástica resistente e especial para alimentos, ME 
com identificação do fornecedor e prazo de validade. Embalagem de 100 
gramas  
Alho de primeira qualidade, limpo, grupo comum, roxo, tipo especial. Não 
deverá estar machucado, perfurado ou apresentar problemas de coloração 
não característica, nem brotamento. Estar intacto, isento de sujidades, CELSO OALLON - 

5 1 insetos, 	parasitas, 	larvas 	e 	corpos 	estranhos 	aderidos 	a 	casca. 40,0 3.7000 ME Acondicionado em embalagem plástica resistente e especial para alimentos, 
com identificação do fornecedor e prazo de validade. Embalagem de tOO 
gramas  

1 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 

6 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica A embalagem 
40,0 . Declinou SUPERMERCADO 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, NAJBO LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou ABSOLUTO 

6 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 40,0 5.9000 DISTRIBUIDORA deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
LTDA ME informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 

produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

6 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica A embalagem 
400 58800 CELSO GALLON - 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, ' ' ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 

6 1 de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou A E MOESTE 

rançoso. Sob a forma de p0. Com  a cor branca característica.A embalagem 40,0 5.8500 COMERCIAL LTDA 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, ME 

- informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
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produto. Acondicionado em caixas 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 
extraido do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

6 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 
40, 0 5. 8000 SCS COMERCIO 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas 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 
extraido do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou PLANALTO 

6 1 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem COMÉRCIO E 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedê ncia, 400 , 57800 . TRANSPORTADOR 

informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do A DE ALIMENTOS 

produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, LTDA 

- pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, PLANALTO 

7 1 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais COMÉRCIO E 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e at6xico, limpo, 100, 0 Declinou TRANSPORTADOR 

resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação A DE ALIMENTOS 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg LTDA 

Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 1 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 
100, 0 Declinou SUPERMERCADO 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, NAIBO LTDA ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo I,classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 1 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 
100,0 Declinou SCS COMERCIO 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LTDA ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 

- Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 1 mofo, odores estranhos, substâncias nocivos, matérias terrosas e materiais ABSOLUTO 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 100,0 12.8200 DISTRIBUIDORA 

resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação LTDA ME 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (gil 00 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 1 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais A.E.M OESTE 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 100, 0 12. 8000 COMERCIAL LTDA 

resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação ME 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituidos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 1 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais CELSO GALLON - 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 100, 0 12. 7000 ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5kg  
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 

8 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 
20,0 Declinou CELSO GALLON - 

insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicação do ME 
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de 
fabricação, 	prazo 	de 	validade 	e demais 	especificações 	exigidas na 
legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada Prazo de validade deve ser 

8 1 maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração 
20, 0  Declinou SUPERMERCADO 

clara e grãnulos soltos, ou seja. sem sinais de umidade e sujidades, livre de NAIBO LTDA ME 
insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicação do 

- fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de 
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fabricação, 	prazo 	de validade e 	demais 	especificações 	exigidas na 
legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
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 
8 1 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, Livre de 

20, 0 Declinou DISTRIBUIDORA 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 	demais 	especificações 	exigidas 	na 
legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
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 

8 1 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 
20, 0 2. 9900 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 	demais 	especificações 	exigidas 	na 

- legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Prazo de validade deve ser 

PLANALTO maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração 
COMÉRCIO E 

8 1 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 
20,0 2.9500 TRANSPORTADOR insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicação do 

fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de A DE ALIMENTOS 

fabricação, 	prazo de validade 	e 	demais especificações exigidas 	na LTDA 

legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
Banana caturra de primeira qualidade, em penca, com casca uniforme, sem 

ABSOLUTO 
9 1 ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a 

1.500,0 Declinou DISTRIBUIDORA manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 
consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas LTDA ME 

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

9 1 
ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a 

1. 500, 0 Declinou 
SCS COMERCIO 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o LTDA ME 
consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas  
Banana caturra de primeira qualidade, em penca, com casca uniforme, sem 

A.E.M OESTE 
9 1 ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 1.500,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas ME 

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

9 1 ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a 
1. 500, 0 Declinou CELSO GALLON - 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o ME 
consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas  
Banana caturra de primeira qualidade, em penca, com casca uniforme, sem 

9 1 ferimentos e defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita a 
1.500,0 2.7000 SUPERMERCADO 

manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o NAIBO LTDA ME 
consumo. Deve ser transportada em caixas adequadamente higienizadas  
Batata inglesa, selecionada, limpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

10 1 tamanho uniforme, média a grande, sem rupturas, apresentando grau de 
200,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
maturação tal que permita a manipulação, o transporte e a conservação em NAIBO LTDA ME 
condições adequadas para o consumo 
Batata inglesa, selecionada, limpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

10 1 tamanho uniforme, média a grande, sem rupturas, apresentando grau de A.E.M OESTE 

maturação tal que permita a manipulação, o transporte e a conservação em 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

condições adequadas para o consumo Iw 

Batata inglesa, selecionada, limpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

10 1 tamanho uniforme, média a grande, sem rupturas, apresentando grau de 
200,0 Declinou 

SCS COMERCIO 
maturação tal que permita a manipulação, o transporte e a conservação em LTDA ME 

- condições adequadas para o consumo 
Batata inglesa, selecionada, limpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

LO 1 tamanho uniforme, média a grande, sem rupturas, apresentando grau de ABSOLUTO 

maturação tal que permita a manipulação, o transporte e a conservação em 200,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

- condições adequadas para o consumo LTDA ME 

Batata inglesa, selecionada, limpa, de primeira qualidade, sem brotos, 

lO 1 tamanho uniforme, média a grande, sem rupturas, apresentando grau de 
200,0 4.9000 CELSO GALLON - 

maturação tal que permita a manipulação, o transporta, a conservação em ME 
- condições adequadas para o consumo 
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Bebida láctea zero lactose. Bebida láctea 0% lactose. Sabores: morango, 
11 1 uva verde, frutas vermelhas. Não conter glúten, não conter lactose. Validade 50,0 Declinou SUPERMERCADO 

minima 30 dias. Registro no SIE ou 5ff. Embalagem de 170 rol.  NAIBO LTDA ME 

Bebida láctea zero lactose. Bebida láctea 0% lactose. Sabores: morango, 
II 1 uva verde, frutas vermelhas. Não conter -Iüten, não conter lactosc. Validade 50,0 4.7500 CELSO GALLON - 

mínima 30 dias. Registro no SIE ou 5fF. Embalagem de 170 ml. ME  

Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória 
12 1 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 Declinou SCS COMERCIO 

- ml LTDA ME 

Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória ABSOLUTO 
12 1 seguindo legislação específica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- ml  LTDA ME 

Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória 
12 1 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.4800 

ml NAIBO LTDA ME 

Bebida láctea com polpa (morango e coco). 	Rotulagem obrigatória A.E.M OESTE 
12 1 seguindo legislação especifica. Registro no 516 ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.4500 COMERCIAL LTDA 

mil  ME 
Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória 

12 1 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.4000 CELSO GALLON - 

ml ME 

13 1 Beterraba, lisa, sem folhas, de primeira qualidade, sem brotos, lavada, 
150,0 Declinou CELSO GALLON - 

tamanho uniforme, médios, sem manchas, fcrimcntos nem defeitos ME 

13 1 Beterraba, lisa, sem folhas, de primeira qualidade, sem brotos, lavada, A.E.M OESTE 

tamanho uniforme, médios, sem manchas, ferimentos nem defeitos 150.0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

13 1 Beterraba, lisa, sem folhas, de primeira qualidade, sem brotos, lavada, SCS COMERCIO 
tamanho uniforme, médios, sem manchas, ferimentos nem defeitos 150,0 Declinou 

LTDA ME 

13 1 Beterraba, lisa, sem folhas, de primeira qualidade, sem brotos, lavada, ABSOLUTO 

tamanho uniforme, médios, sem manchas, ferimentos nem defeitos 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
_____________________________________________ ______  LTDA ME 

13 1 Beterraba, lisa, sem folhas, de primeira qualidade, sem brotos, lavada, 
150,0 4.6000 SUPERMERCADO 

tamanho uniforme, médios, sem manchas, ferimentos nem defeitos NAIBO LTDA ME 

14 1 Biscoito doce, sortido livre de gordura tran s, embalagem de 720 gr. 150,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

ABSOLUTO 
14 1 Biscoito doce, sortido livre de gordura trans, embalagem de 720 gr. 150,0 7.9500 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

14 1 Biscoito doce, sortido livre de gordura trans, embalagem de 720 gr. 150,0 7.9000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

14 1 Biscoito doce, sortido livre de gordura trans, embalagem de 720 gr. 150,0 7.8500 CELSO GALLON - 
ME  

15 1 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 
400,0 Declinou SUPERMERCADO 

pacotes com 400 gramas  NAIBO LTDA ME 

15 t Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1 , ABSOLUTO 

pacotes com 400 gramas 400,0 5.0500 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

15 1 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 
4000 5.0000 CELSO GALLON - 

- pacotes com 400 gramas  ME 

15 1 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em I, SCS COMERCIO 
pacotes com 400 gramas 400,0 4.9900 

 LTDA ME 

15 1  Biscoito doce, tipo toaria. livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1 A.E.M OESTE 

pacotes com 400 gramas 400,0 4.9500 COMERCIAL LTDA 
ME 

doce, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. A.F.M OESTE 

ló E Biscoito 

1 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. ME 
Embalagem contendo 400g.  
Biscoito doce, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. 

16 1 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 Declinou SUPERMERCADO 

validade de no minimo 06 meses após a data de entrega do produto. NAIBO LTDA ME 

Embalagem contendo 400g.
e, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O PLANALTO 

 =Imesmo apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. 100,0 Declinou COMÉRCIO E 
m deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 
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validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. A DE ALIMENTOS 
Embalagem contendo 400g.  LTDA 
Biscoito doce, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. ABSOLUTO 

16 1 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 5.7000 DISTRIBUIDORA 
validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. LTDA ME 
Embalagem contendo 400g.  
Biscoito doce, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. 

16 1 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 5.5000 CELSO GALLON - 

validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. ME 

Embalagem contendo 400g.  
Biscoito doce, de leite ou maisena Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. 

16 1 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 5.4900 SCS COMERCIO 

validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. LTDAME 
Embalagem contendo 400g.  

A.E.M OESTE 
17 1 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
- 17 1 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 Declinou  SUPERMERCADO 

NAIBO LTDA ME 
PLANALTO 

COMÉRCIO E 
17 1 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 Declinou TRANSPORTADOR 

A DE ALIMENTOS 
LTDA 

ABSOLUTO 
17 1 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 4.4800 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

17 1 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 4.4000 CELSO GALLON- 
ME 

- 17 1 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 4.3500  SCS COMERCIO 
LTDA ME 

18 1 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g. Validade mínima de 06 SUPERMERCADO 
meses 150,0 Declinou NAIBO LTDA ME 

PLANALTO 

18 1 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g. Validade mínima de 06 COMÉRCIO E 
meses 150,0 Declinou TRANSPORTADOR 

A DE ALIMENTOS 
LTDA 

- 

IS 1 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g. Validade mínima de 06  ABSOLUTO 
meses 150,0 4.4500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

IS 1 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 33Og. Validade mínima de 06 CELSO GALLON - 
meses 150,0 4.4000 

ME 

IS 1 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g.  Validade mínima de 06 SCS COMERCIO 
meses 150,0 4.3500  LTDA ME 

18 1 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g. Validade mínima de 06 A.E.M OESTE 
meses 150,0 4.3000 COMERCIAL LTDA 

ME 
Biscoito doce sem lactose. Sabores diversos, elaborados a base de arroz e 

19 1 milho. 	Especificação técnica: Tipo sequilhos ou cookies de sabores A.E.M OESTE 
variados embalagem de 120g aI SOg.  A rotulagem deve estar de acordo com 20,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

a legislação vigente. A validade não poderá ser inferior a 6 meses ME 

Biscoito doce sem lactose. Sabores diversos, elaborados a base de arroz e 

19 1 milho. 	Especificação técnica: Tipo sequilhos ou cookies de sabores 
200 , Declinou CELSO GALLON - 

variados embalagem de 120g a 1 50g. A rotulagem deve estar de acordo com ME 
- a legislação vigente. A validade não poderá ser inferior a 6 meses 

Biscoito doce sem lactose. Sabores diversos, elaborados a base de arroz e 

19 1 milho. 	Especificação técnica: Tipo sequilhos ou cookies de sabores 
20,0 Declinou SUPERMERCADO 

variados embalagem de 120g a 150g. A rotulagem deve estar de acordo com NAIBO LTDA ME 
- a legislação vigente. A validade não poderá ser inferior a 6 meses 

Biscoito doce sem lactose. Sabores diversos, elaborados a base de arroz e 

19 

1 milho. 	Especificação técnica: Tipo sequilhos ou cookies de sabores ABSOLUTO 
variados cmbalagcm de 1 2Og  a 1 SOg. A rotulagem deve estar de acordo com 20,0 4.6500 DISTRIBUIDORA 

- a legislação vigente. A validade não poderá ser inferior a 6 meses LTDA ME 
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20 	1 	Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 	200.0 	Declinou 	SUPERMERCADO
NAIBO LTDA ME 

A.E.M OESTE 
20 	1 	Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 	200,0 	Declinou 	COMERCIAL LTDA 

ME 
ABSOLUTO 

20 	1 	Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 	200,0 	5.2800 	DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

20 	1 	Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 	 CELSO GALLON -. 	200,0 	5.2000 	ME 

20 	1 	Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 g 	 SCS COMERCIO r. 	200,0 	5.1900 	LTDA ME 
Cacau em pó solúvel, t00%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 	 CELSO GALLON - 21 	1 	da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 	30,0 	Declinou 	ME de 200 gramas  
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 	 SUPERMERCADO 21 	1 	da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 	30,0 	Declinou 	NAIBO LTDA ME 
de 200 gramas  
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 	 ABSOLUTO 

21 	1 	da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 	30,0 	12.2500 	DISTRIBUIDORA 
de 200 gramas  	LTDA ME 

PLANALTO 
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 	 COMÉRCIO E 

21 	1 	da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 	30,0 	12.2000 	TRANSPORTADOR 
de 200 gramas 	 A DE ALIMENTOS 

LTDA 
- 	Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 	 A.E.M OESTE 

21 	1 	da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 	30,0 	12.1500 	COMERCIAL LTDA 
de 200 gramas  	ME 
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, ao momento 	 SCS COMERCIO 

21 	1 	da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 	30,0 	12.0000 	LTDA ME 
de 200 gramas  
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 

22 	1 	a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 	40,0 	10.9500 	COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e 	 ME 
prazo de validade.  
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 	 SCS COMERCIO 

22 	1 	a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 	40,0 	10.9000 	LTDA ME Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e 
prazo de validade.  
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagcm de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 	 CELSO GALLON - 22 	1 	a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 	40,0 	10.8000 	ME Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e 
prazo de validade.  
Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

23 	1 	 10,0 	Declinou hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Embalagem 	 SUPERMERCADO 
contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e 	 NAIBO LTDA ME 
lote. Peso líquido de 30 gramas  
Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

23 1 hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Embalagem 	10,0 	Declinou 	CELSO GALLON - 
contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e 	 ME 
lote. Peso liquido de 30 gramas  
Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

23 	1 hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Embalagem 	 SCS COMERCIO 10,0 	Declinou contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e 	 LTDA ME 
lote. Peso líquido de 30 gramas  
Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 	 A.E.M OESTE 

23 	1 hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações tisicas. Embalagem 10,0 	Declinou 	COMERCIAL LTDA contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e 	 ME lote. Peso líquido de 30 gramas 
Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 	 ABSOLUTO hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Embalagem 23 	1 	 10,0 	3.4000 	DISTRIBUIDORA contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e 	 LTDA ME lote. Peso líquido de 30 gramas   
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Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas PLANALTO  
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Embalagem COMÉRCIO E 

23 1 contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e 10,0 3.0000 TRANSPORTADOR 

lote. Peso líquido de 30 gramas A DE ALIMENTOS 
LTDA 

Canela em rama. Produto deve apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

ABSOLUTO 
24 1 forma 	de 	rama. 	Acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 Declinou DISTRIBUIDORA hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Peso liquido LTDA ME de lO 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 in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

24 1 forma de rama. 	Acondicionada em embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 Declinou SCS COMERCIO 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. 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 in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

24 1 forma de rama. 	Acondicionada em embalagens plásticas, vedadas 10,0 Declinou SUPERMERCADO 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Peso liquido NAIBO 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 in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em A.E.M OESTE 

24 1 forma 	de 	rama. 	Acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 2.7500 COMERCIAL LTDA hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Peso líquido ME de lO gramas. Embalagem contendo informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e lote  
Canela em rama. Produto deve apresentar as características sensôrias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

24 1 forma de rama. 	Acondicionada em embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 2.7000 CELSO GALLON - 
hermeticamente, Isentas de sujidades e contaminações físicas. Peso liquido 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 PLANALTO acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em COMÉRCIO E 

24 1 forma 	de 	rama. 	Acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 2.5000 TRANSPORTADOR hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Peso liquido A DE ALIMENTOS de 10 gramas. Embalagem contendo informação nutricional, data de LTDA fabricação, prazo de validade e lote  
Carne bovina, tipo 1, em iscas, tatu ou similar, sem osso, sem pele, limpa, 
pouca gordura, resfriada, isentas de aditivos ou substâncias que alterem suas ABSOLUTO 

25 1 características naturais para consumo, inspecionadas pelo ministério da 
250,0 Declinou DISTRIBUIDORA agricultura e com certificado da vigilância sanitária. Embalagem plástica LTDA ME transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso, 

- data de fabricação e de validade.  
Carne bovina, tipo 1, cm iscas, tatuou similar, sem osso, sem pele, limpa, 
pouca gordura, resfriada, isentas de aditivos ou substâncias que alterem suas 

25 1 características naturais para consumo, inspecionadas pelo ministério da 250,0 Declinou SUPERMERCADO 
agricultura e com certificado da vigilância sanitária. Embalagem plástica NAIBO LTDA ME 
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso, 
data de fabricação e de validade.  
Carne bovina, tipo 1, em iscas, tatuou similar, sem osso, sem pele, limpa, 
pouca gordura, resfriada, isentas de aditivos ou substâncias que alterem suas A.E.M OESTE 

25 1 características naturais para consumo, inspecionadas pelo ministério da 250,0 Declinou COMERCIAL LTDA agricultura e com certificado da vigilância sanitária. Embalagem plástica 
ME transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso, 

data de fabricação e de validade.  
Carne bovina, tipo 1, em iscas, tatuou similar, sem osso, sem pele, limpa, 
pouca gordura, resfriada, isentas de aditivos ou substâncias que alterem suas 

25 1 características naturais para consumo, inspecionadas pelo ministério da 250,0 Declinou SCS COMERCIO 
agricultura e com certificado da vigilância sanitária. Embalagem plástica LTDA ME 
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso, 
data de fabricação e de validade.  
Carne bovina, tipo 1, em iscas, tatu ou similar, sem osso, sem pele, limpa, CELSO OALLON - 25 1 poucagordura,resfriada,isentasdcaditivosousubstãnciasquealteremsuas 250,0 20.5j00 

ME - características naturais para consumo, inspecionadas pelo ministério da 
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agricultura e com certificado da vigilância sanitária. Embalagem plástica 
transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, peso, 
data de fabricação e de validade.  
Carne Bovina Moída de Primeira (exceto carne em rolete/tubo). Sem ossos, 

26 1 
sem pele, pouco gordura, embalagem plástica transparente, contendo 

500, 0 Declinou 
SCS COMERCIO 

identificação do produto, marca do fabricante, peso, data de fabricação e de LTDA ME 
- validade. Com  certificado da vigilância sanitária.  

Carne Bovina Moída de Primeira (exceto carne em rolete/tubo). Sem ossos, 
A.E.M OESTE  

26 1 
sem pele, pouco gordura, embalagem plástica transparente, contendo 

500,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
identificação do produto, marca do fabricante, peso, data de fabricação e de 

ME 
validade. Com  certificado da vigilância sanitária.  
Carne Bovina Moída de Primeira (exceto carne em rolete/tubo). Sem ossos, 

ABSOLUTO 

26 1 
sem pele, pouco gordura, embalagem plástica transparente, contendo 

500,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
identificação do produto, marca do fabricante, peso, data de fabricação e de 

LTDA ME 
- validade. Com  certificado da vigilância sanitária.  

Carne Bovina Moída de Primeira (exceto carne em rolete/tubo). Sem ossos, 

26 1 
sem pele, pouco gordura, embalagem plástica transparente, contendo 

500,0 19.5000 
CELSO GALLON - 

identificação do produto, marca do fabricante, peso, data de fabricação e de ME 

validade. Com  certificado da vigilância sanitária.  
Carne Bovina Moída de Primeira (exceto carne em rolete/tubo). Sem ossos, 

26 1 
sem pele, pouco gordura, embalagem plástica transparente, contendo 

500,0 19.4500 
SUPERMERCADO 

identificação do produto, marca do fabricante, peso, data de fabricação e de NAIBO LTDA ME 

- validade. Com  certificado da vigilância sanitária.  
Carne de frango, coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade, embalagem 
plástica transparente, atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo 

27 1 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 400,0 Declinou 

SUPERMERCADO 

liquido, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do NAIBO LTDA ME 

Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22104196 e n. 145 de 22/04/98. da 

- Resolução da ANVISA n. 105, de 19105199  

Carne de frango, coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade, embalagem 
plástica transparente, atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo A.E.M OESTE 

27 1 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

400,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
liquido, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do ME 
Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22104196 e n.145 de 22/04/98, da 
Resolução da ANVISA n. 105, de 19105199  
Carne de frango, coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade, embalagem 
plástica transparente, atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo ABSOLUTO 

27 1 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 400,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
liquido, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do LTDA ME 
Ministério da Saúde, DIPOLA, n.304, de 22/04/96 e n.145 de 22104198, da 
Resolução da ANVISA n. 105, de 19105/99  

Carne de frango, coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade, embalagem 
plástica transparente, atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo 

1 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 400,0 6.9900 

SCS COMERCIO 
27 

 líquido, mancas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do LTDA ME 

Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22104196 e n.145 de 22104/98, da 
- Resolução da AN VISA n. 105, de 19105/99  

Carne de frango, coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade, embalagem 
plástica transparente, atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo 

27 1 
de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso 

400,0 6.9000 
CELSO GALLON - 

líquido, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do ME 

Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22104196 e n.145 de 22104198, da 

- Resolução da AN VISA n. 105. de 19105199  
Carne de frango, peito, tipo sassami (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 
28 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, marcas e 250,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, 
DIPOA, n.304, de 22/04196 e n. 145 de 22104198, da Resolução daANVISA 

- n. 105, de 19105199  
Carne de frango, peito, tipo sassami (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 

SCS COMERCIO 
28 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e 250,0 Declinou 

LTDA ME 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, 
DIPOA, n.304, de 22104196 e n. 145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA 
n. 105, de 19105199  
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Carne de frango, peito, tipo sassami (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 ABSOLUTO 

28 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e 250,0 11.8500 DISTRIBUIDORA 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 
DIPOA, n.304, de 22/04196 e n. 145 de 22104198, da Resolução da ANVISA 
n. 105, de 19105/99  
Carne de frango, peito, tipo sassami (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 

28 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, marcas e 250,0 11.8400 COMERCIAL LTDA 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, ME 
DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n. 145 de 22104198, da Resolução da ANVISA 
n. lOS, de 19105199  
Carne de frango, peito, tipo sassami (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 CELSO GALLON - 

28 1 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e 250,0 11.8000 ME 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, 
DIPOA, n.304, de 22104196 e n.145 de 22104198, da Resolução da ANVISA 
n. 105, de 19105199  
Carne suma de primeira, tipo pernil ou similar, sem osso, resfriada, isentas 
de aditivos ou substâncias que alterem suas características naturais para o 
consumo inspecionas pelo ministério da agricultura e com certificado da 200,0 Declinou 

CELSO GALLON - 
29 1 vigilância 	sanitaria. 	Embalagem 	plástica 	transparente, 	contendo ME 

identificação do produto, nome do fornecedor, peso, data de fabricação e de 
validade  
Carne suma de primeira, tipo pernil ou similar, sem osso, resfriada, isentas 
de aditivos ou substâncias que alterem suas características naturais para o A EM OESTE 

29 1 
consumo, inspecionas pelo ministério da agricultura e com certificado da 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
vigilância 	sanitária. 	Embalagem 	plástica 	transparente, 	contendo ME 
identificação do produto, nome do fornecedor, peso, data de fabricação e de 
validade  
Carne suma de primeira, tipo pernil ou similar, sem osso, resfriada, isentas 
de aditivos ou substâncias que alterem suas características naturais para o 
consumo, inspecionas pelo ministério da agricultura e com certificado da 200,0 Declinou 

SCS COMERCIO 
29 1 vigilância 	sanitária. 	Embalagem 	plástica 	transparente, 	contendo ' LTDA ME 

identificação do produto, nome do fornecedor, peso, data de fabricação e de 
validade  
Carne suma de primeira, tipo pernil ou similar, sem osso, resfriada, isentas 
de aditivos ou substâncias que alterem suas características naturais para o ABSOLUTO 

29 1 
consumo, inspecionas pelo ministério da agricultura e com certificado da 2000 Declinou DISTRIBUIDORA 
vigilância 	sanitária. 	Embalagem 	plástica 	transparente, 	contendo LTDA ME 
identificação do produto, nome do fornecedor, peso, data de fabricação e de 
validade  
Carne suma de primeira, tipo pernil ou similar, sem osso, resfriada, isentas 
de aditivos ou substâncias que alterem suas caracteristicas naturais para o 
consumo, inspecionas pelo ministério da agricultura e com certificado da 2000 132500 

SUPERMERCADO 
- vigilância 	sanitária. 	Embalagem 	plástica 	transparente, 	contendo ' ' NAIBO LTDA ME 

identificação do produto, nome do fornecedor, peso, data de fabricação e de 
validade  
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca íntegra, sem ftngos, consistência firme, SCS COMERCIO 

30 1 apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 170,0 Declinou LTDA ME 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. 
Embalada em saco plástico contendo o peso  
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca íntegra, sem fungos, consistência firme. A.E.M OESTE 

30 1 apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 170,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. ME 

- Embalada em saco plástico contendo o peso  
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca integra, sem fungos, consistência firme, ABSOLUTO 

30 1 apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 170,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. LTDA ME 

- Embalada em saco plástico contendo o peso  

30 
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 45000 

SUPERMERCADO 
 

SUPERMERCADO 
médio a grande, com casca integra, sem fungos, consistência firme, ' 1 NAIBO LTDA ME 

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

Fone/Fax (0xx49) 3675-3200 —E-mail: 1icitacaoriquezasc.gov.br  

4/ 	Ik 
22 



Estado de Santa Catarina 	 Página 29 de 78 

Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. 
Embalada em saco plástico contendo o peso  
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca integra, sem fungos, consistência firme, CELSO GALLON - 

30 1 apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 170,0 4.4000 ME 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. 
Embalada em saco plástico contendo o peso  
Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, A.E.M OESTE 

31 1 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
contendo o peso  ME 
Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, SCS COMERCIO 

31 1 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 Declinou LTDAME 
contendo o peso  
Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, ABSOLUTO 

31 1 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- contendo o peso  LTDA ME 

Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, CELSO GALLON - 

31 1 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 4.5000 ME 
contendo o peso 
Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, SUPERMERCADO 

31 1 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 4.4500 NAIBO LTDA ME 
contendo o peso - 

Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir SUPERMERCADO 

32 1 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir ABSOLUTO 

32 1 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 13.1800 DISTRIBUIDORA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e LTDA ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir CELSO GALLON - 

32 1 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 13.1500 ME 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 1 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 13.1000 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como PLANALTO 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir COMÉRCIO E 

32 1 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 13.0500 TRANSPORTADOR 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e A DE ALIMENTOS 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  LTDA 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir SCS COMERCIO 

32 1 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 13.0000 LTDA ME 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 

33 1 
alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 120,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto NAIBO 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 gramas  
Chocolate em pó obtido pela mistura de: cacau em pó solúvel, açúcar PLANALTO 
refinado, extrato de malte e/ou maltodextrina, podendo conter sal, leite em COMÉRCIO E 

33 1 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 120,0 Declinou TRANSPORTADOR 
alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser A DE ALIMENTOS 
mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto LTDA 

- lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não,  
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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 maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

ABSOLUTO 
33 1 

alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 
120,0 6.0500 DISTRIBUIDORA 

mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto 
lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não 

LTDA 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 maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

33 1 
alimenticias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 

120,0 6.0000 
CELSO GALLON - 

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

33 1 
alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 

120,0 5.9900 
SCS COMERCIO 

mencionadas. O produto deverá 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 gramas  
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 
33 1 

alimenticias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 
120, 0 5. 8000 COMERCIAL LTDA 

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

34 1 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 Declinou 
CELSO GALLON - 

ME  
- 34 1 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 Declinou 

 SUPERMERCADO 
 LTDA ME 

ABSOLUTO 
34 1 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.6000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

34 1 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.5000 COMERCIAL LTDA 
ME 

34 1 Chocolate Granulado (embalagem 500 g r) 10,0 8.4500 
SCS COMERCIO 

LTDA ME 
Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 
caracteristicas: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

35 1 
não acrescido de açúcar, pacote de lOOg. Acondicionado em embalagem 

30,0 Declinou 
SUPERMERCADO 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do NAIBO LTDA ME 
produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. 
Industria brasileira, com registro no órgão competente.  
Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 

PLANALTO 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

COMÉRCIO E 
35 1 

não acrescido de açúcar, pacote de IOOg. Acondicionado em embalagem 
30,0 Declinou TRANSPORTADOR 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do 
produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. A DE ALIMENTOS 

- Industria brasileira, com registro no órgão competente. 
LTDA 

Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

35 1 
não acrescido de açúcar, pacote de 1 OOg. Acondicionado em embalagem 

ABSOLUTO 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do 30,0 3.6000 DISTRIBUIDORA 

produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. 
LTDA ME 

Industria brasileira, com registro no órgão competente.  
Coco ralado desidratado. 	Deve constar na embalagem as seguintes 

35 1 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

30,0 3.5000 
CELSO GALLON - 

não acrescido de açúcar, pacote de IOOg. Acondicionado em embalagem ME 
- aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do 

Rua João Mari, 55 - Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - SC 

CNPJ/MF: 95.988.309/0001-48 

Fone/Faz (0xx49) 3675-3200 - E-mail: Iicitacaoriqueza.sc.gov .b 



Estado de Santa Catarina 	 Página 31 de 78 

b1' Município de Riqueza 
Departamento de Licitações, Compras e Contratos 

- produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. 
Industria brasileira, com registro no órgão competente.  
Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

A.E.M OESTE 
35 1 não acrescido de açúcar, pacote de IOOg.  Acondicionado em embalagem 

30,0 3.4900 COMERCIAL LTDA aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do 
produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. ME 

Industria brasileira, com registro no órgão competente.  
Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco raiado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

35 1 não acrescido de açúcar, pacote de tOOg. Acondicionado em embalagem 
30,0 3.4000 SCS COMERCIO 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do LTDA ME 
produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. 
Industria brasileira, com registro no órgão competente.  

36 1 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500g, 
50,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
- com data de fabricação e validade  NAIBO LTDA ME 

36 1 
Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de SOOg, 

50,0 4.7000 CELSO GALLON - 

com data de fabricação e validade  ME 

36 1 
Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de SOOg , 4.4000 

ABSOLUTO 

com data de fabricação e validade 
50,0 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

36 1 
Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de SOOg, 

4. 3500 
AE.M OESTE 

COMERCIAL LTDA com data de fabricação e validade 50, 0 
ME 

- PLANALTO 

Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500& COMÉRCIO E 
36 1 

com data de fabricação e validade 50,0 4.3000 TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 

36 1 
Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500g, 

50,0 4.2500 SCS COMERCIO 
com data de fabricação e validade  LTDA ME 
Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 
e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 
fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	índia. 	Ausente 	de 	sujidade 	e 

SCS COMERCIO 37 1 contaminações 	físicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas 10,0 Declinou 
LTDAME hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, 

indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 
- lote  

Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 
e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 
fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	índia. 	Ausente 	de 	sujidade 	e A.E.M OESTE 

37 1 contaminações 	físicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, ME 
indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 

- lote 
Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 
e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 
fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	india. 	Ausente 	de 	sujidade 	e 

SUPERMERCADO 37 t contaminações 	físicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas 10,0 Declinou 
NAIBO LTDA : hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, 

indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 
lote  
Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 
e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 
fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	índia. 	Ausente 	de 	sujidade 	e ABSOLUTO 

37 1 contaminações 	tísicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas 10,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, LTDA ME 
indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 

- lote 
Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 
e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 
fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	índia 	Ausente 	de 	sujidade 	e 

37 1 contaminações 	físicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas 10,0 1.8500 CELSO GALLON - 

hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, ME 

indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 
- lote 

37 1 Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 
- e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 10,0 

l.Sf300  
PLANAL

CI
TO 

COMÉRO E 
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fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	índia. 	Ausente 	de 	sujidade 	e TRANSPORTADOR 
contaminações 	tísicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas A DE ALIMENTOS 
hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, LTDA 
indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 
lote  

Creme de leite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. PLANALTO 
COMÉRCIO E 

38 1 Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 30,0 Declinou TRANSPORTADOR 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e A DE ALIMENTOS 
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde LTDA 
Creme deleite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

38 1 
Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 30,0 Declinou CELSO GALLON - 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e ME 
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde  
Creme de leite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

38 1 
Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 30,0 Declinou SUPERMERCADO 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e NAIBO LTDA ME 

- validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde  
Creme de leite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. A.E.M OESTE 

38 1 Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e ME 
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde  
Creme de leite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. ABSOLUTO 

38 1 
Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 30,0 2.3500 DISTRIBUIDORA 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e LTDA ME 
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde  
Creme de leite, pasteurizado, em caixa tetra pack, embalagem 200 gramas. 

38 1 Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e 30,0 2.3000 SCS COMERCIO 
procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e LTDA ME 
validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde  
Cuca 	recheada. 	Contendo 	no 	rótulo 	informações 	do 	fabricante, 

39 1 
ingredientes, peso, data de fabricação e de validade. Embalagem plástica 400,0 Declinou SCS COMERCIO 
transparente, atóxica, lacrada. Sabores: doce deleite, limão, chocolate, uva, LTDA ME 
framboesa  
Cuca 	recheada. 	Contendo 	no 	rótulo 	informações 	do 	fabricante, 

39 1 
ingredientes, peso, data de fabricação e de validade. Embalagem plástica 400,0 Declinou 

CELSO GALLON - 

transparente, atóxica, lacrada. Sabores: doce de leite, limão, chocolate, uva, ME 
framboesa  
Cuca 	recheada. 	Contendo 	no 	rótulo 	informações 	do 	fabricante, PADARIA E 

39 1 
ingredientes, peso, data de fabricação e de validade. Embalagem plástica 400,0 11.9500 CONFEITARIA 
transparente, atóxica, lacrada. Sabores: doce de leite, limão, chocolate, uva, RIQUEZA LTDA- 
framboesa ME 

Cuca simples, com cobertura de farofa doce. Tamanho aprox. 500 gramas. 
PADARIA E 

CONFEITARIA 
40 1 Contendo no rótulo informações do fabricante, ingredientes, peso, data de 200,0 Declinou RIQUEZA LTDA- 

fabricação e de validade. Embalagem plástica transparente, lacrada ME ________________________________________________________  
Cuca simples, com cobertura de farofa doce. Tamanho aprox. 500 gramas. CELSO OALLON - 

40 1 Contendo no rótulo informações do fabricante, ingredientes, peso, data de 200,0 Declinou ME 
- fabricação e de validade. Embalagem plástica transparente, lacrada  

Cuca simples, com cobertura de farofa doce. Tamanho aprox. 500 gramas. SCS COMERCIO 
40 1 Contendo no rótulo informações do fabricante, ingredientes, peso, data de 200,0 Declinou LTDA ME 

fabricação e de validade. Embalagem plástica transparente, lacrada 

41 1 Doce de morango, ingredientes pala de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
(embalagem de 400gr  LTDA ME 

41 1 Doce de morango, ingredientes pala de fruta / água / açúcar e ácido citrico 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
(embalagem de 400gr)  NAIBO LTDA ME 

PLANALTO 

Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido citrico 
COMÉRCIO E 

41 1 (embalagem de 400gr) 
100,0 Declinou TRANSPORTADOR 

A DE ALIMENTOS 
LTDA 

4! 1  Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido citrico 100,0 3.9800 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIDORA 
(embalagem de 400gr) LTDA ME 

41 1 Doce de morango, ingredientes pela de fruta! água! açúcar e ácido cítrico 100,0 3.9500 
A.E.M OESTE 

COMERCIAL LTDA (embalagem de 400gr) ME 
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41 1 Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 3.9000 CELSO GALLON - 
(embalagem de 400gr)  ME 

42 1 
Doce de uva, ingredientes pola de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
(embalagem de 400gr)  NAIBO LTDA ME 

1 
Doce de uva, ingredientes pula de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 Declinou SCS COMERCIO 

42 (embalagem de 400gr)  LTDA ME 
ABSOLUTO 

42 1 
Doce de uva, ingredientes pula de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
(embalagem de 400gr) LTDA ME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

42 1 Doce de uva, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 Declinou TRANSPORTADOR 
(embalagem de 400gr) A DE ALIMENTOS 

LTDA 
A.E.M OESTE 

42 1 
Doce de uva, ingredientes pula de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 3.9800 COMERCIAL LTDA 
(embalagem de 400gr) ME 
Doce de uva, ingredientes pala de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 3.4000 

CELSO UALLON - 
42 1 (embalagem de 400gr)  ME 

Ervilha em conserva, embalagem tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, SUPERMERCADO 
43 1 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 Declinou NAIBO LTDA ME 

validade e peso liquido  - 
Ervilha em conserva, embalagem tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, A.E.M OESTE 

43 1 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
validade e peso líquido  ME 
Ervilha em conserva, embalagem tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, SCS COMERCIO 

43 1 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 Declinou LTDA ME 
validade e peso líquido  

PLANALTO 
Ervilha em conserva, embalagem tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, COMÉRCIO E 

43 1 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 Declinou TRANSPORTADOR 

validade e peso liquido A DE ALIMENTOS 
LTDA 

Ervilha em conserva, embalagem tetra pack, peso min. 200 gramas drenado, CELSO GALLON - 
43 1 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 2.2000 ME 

validade e peso liquido  
Ervilha em conserva, embalagem letra pack, peso min. 200 gramas drenado, ABSOLUTO 

43 1 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 2.1500 DISTRIBUIDORA 
validade e peso líquido  LTDA ME 

- PLANALTO 
Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: COMÉRCIO E 

44 1 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 70,0 Declinou TRANSPORTADOR 
sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas, contendo 340 gramas A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: SUPERMERCADO 

44 1 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 70,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas. contendo 340 gramas  
Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: SCS COMERCIO 

44 1 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 70,0 Declinou LTDA ME 
sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas, contendo 340 gramas  
Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: A.E.M OESTE 

44 1 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 70,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas, contendo 340 gramas  ME 
Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: ABSOLUTO 

44 1 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 70,0 3.1500 DISTRIBUIDORA 
sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas, contendo 340 gramas  LTDA ME 
Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: CELSO OALLON - 

44 1 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor característico, isento de peles e 70,0 3.1000 ME 
sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas, contendo 340 gramas  
Farinha de mandioca torrada, tipo 01, grupo seco, subgrupo fina, branca, 
isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem 
bolores e leveduras, embala gem plástica atõxica, transparente, de 500g, 30,0 Declinou 

CELSO GALLON - 
45 1 validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Na embalagem ME 

deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, data de 
- fabricação e validade  

Farinha de mandioca torrada, tipo 01, grupo seco, subgrupo fina, branca, SUPERMERCADO 
45 1 isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem 30,0 Declinou NAIBO LTDA ME 

bolores e leveduras, embalagem plástica atóxica, transparente, de 500g 1  
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validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Na embalagem 
deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, data de 
fabricação e validade  
Farinha de mandioca torrada, tipo 01, grupo seco, subgrupo fina, branca, 
isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem A.E.M OESTE 

45 1 bolores e leveduras, embalagem plástica atóxica, transparente, de 500g, 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Na embalagem ME deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, data de 
fabricação e validade  
Farinha de mandioca torrada, tipo 01, grupo seco, subgrupo fina, branca, 
isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem 

45 1 bolores e leveduras, embalagem plástica atóxica, transparente, de 500,-, 30,0 Declinou SCS COMERCIO 
validade minima de 6 meses a contar da data da entrega. Na embalagem LTDA ME 
deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, data de 

- fabricação e validade  
Farinha de mandioca torrada, tipo 01, grupo seco, subgrupo fina, branca, PLANALTO 
isenta de matéria tenosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem COMÉRCIO E 

45 1 
bolores e leveduras, embalagem plástica atóxica, transparente, de 500g, 30,0 4.1000 TRANSPORTADOR 
validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. Na embalagem A DE ALIMENTOS 
deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, data de LTDA 
fabricação e validade  

PLANALTO 

46 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno e ácido fólico. 200,0 Declinou 
COMÉRCIO E 

TRANSPORTADOR 
Embalagem de 1 kg A DE ALIMENTOS 

LTDA 

46 1 
Farinha de milho fina, 	fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. 200,0 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA 

Embalagem de 1 kg LTDA ME 

46 1 
Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fólioo. 200,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
Embalagem de 1 kg  NAIBO LTDA ME 

46 1 
Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno e ácido fólico. 200,0 2.5000 CELSO OALLON - 

Embalagem de 1 kg  ME 

46 1 
Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno e ácido fólico. 200,0 2.4500 SCS COMERCIO 
Embalagem de t kg  LTDA ME 

Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno e ácido fólico. A.E.M OESTE 
46 1 Embalagem de t kg 

200,0 2.4000 COMERCIAL LTDA 
ME 

Farinha de trigo especial tipo t, enriquecida com feno e ácido fólico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de AE.M OESTE 

47 1 grumos (umidade), residuos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela ME 

- com informações nutricionais. Embalagem 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 SUPERMERCADO 

47 1 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, 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 PLANALTO 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de COMÉRCIO E 

47 1 grumos (umidade), residuos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 Declinou TRANSPORTADOR 
O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela A DE ALIMENTOS 
com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg  LTDA 
Farinha de trigo especial tipo t, enriquecida com feno e ácido fólico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de ABSOLUTO 

47 1 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.4500 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 

- com informações nutricionais. Embalagem 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 CELSO GALLON - 47 1 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório, 50,0 11.4000 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 feno e ácido fólico. Não 
deverá apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de SCS COMERCIO 47 1 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.3500 LTDA ME O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela 
com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg  
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Farinha de trigo integral, enriquecida com feno e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grames A.E.M OESTE 

48 1 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com ME 

- informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  
Farinha de trigo integral, enriquecida com feno e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos 

SUPERMERCADO 48 1 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 Declinou NAIBO LTDA ME deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com 
- ínrmações nutricionais. Embalagem 1 kg.  

Farinha de trigo íntegra!, enriquecida com feno e ácido fálico. Não devera PLANALTO 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos COMERCIO E 

48 1 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 Declinou TRANSPORTADOR 
deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com A DE ALIMENTOS 

- informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  LTDA 
Farinha de trigo integral, enriquecida com feno e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos CELSO GALLON - 48 1 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 3.3000 ME deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com 
informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  
Farinha de trigo integral, enriquecida com ferro e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos SCS COMERCIO 

48 1 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 3.2900 LTDA ME deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com 
informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). SCS COMERCIO 

49 1 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 Declinou LTDA ME apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes 
de 01 kg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
integres. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). SUPERMERCADO 

49 1 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes 

- de0lkg- 
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). ABSOLUTO 

49 1 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 5.3000 DISTRIBUIDORA 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes LTDA ME 
de 01kg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). A.E.M OESTE 

49 1 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 5.2700 COMERCIAL LTDA 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes ME 
de 01 kg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e PLANALTO 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). COMERCIO E 

49 1 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 5.2500 TRANSPORTADOR 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes A DE ALIMENTOS 
de 01 kg  LTDA 
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). CELSO GALLON - 49 1 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 5.0000 ME apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes 
deOl kg  

50 1 
Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 200 Declino ,ou  SUPERMERCADO 
gramas NAIBO LTDA ME 

50 1 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 20,0 Declinou 
AE.M OESTE 

COMERCIAL LTDA 
gramas ME 

PLANALTO 

50 1 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 20,0 Declinou TRANSPORTADOR gramas A DE ALIMENTOS 
LTDA 

50 1 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 
20,0 13.3000 DISTRIBUIDORA - tramas 

A LTDA ME 
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50 1 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 CELSO GALLON - 20,0 13.0000 gramas  ME 

50 1 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 SCS COMERCIO 
gramas 20,0 12.9900  LTDA ME 

51 1 Fermento químico em pó, embalagem de 1 OOg r 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

51 1 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

51 1 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
ABSOLUTO 

51 1 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 2.6500 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

SI 1 Fermento químico em pó, embalagem de lOOgr 100,0 2.5000 CELSO GALLON - 
ME  

kE.M OESTE 
51 1 Fermento químico em pó, embalagem de 1 OOgr 100,0 2.4500 COMERCIAL LTDA 

ME 

52 1 Folha de louro seca (4 g) 15,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

52 1 Folha de louro seca (4 g) 15,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 

52 1 Folha de louro seca (4 g) 15,0 2.0000 CELSO GALLON- 
ME 

- ABSOLUTO 
52 1 Folha de louro seca (4 g) 15,0 1.9900 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

52 1 Folha de louro seca (4 g) 15,0 1.9500 COMERCIAL LTDA 
ME 

52 1 Folha de louro seca (4 g) 15,0 1.9000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

3 1 Gelatina. embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

53 1 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
ABSOLUTO 

53 1 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.6000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

53 1 Gelatina, embalagem 1 kg sabores: cereja, morango, framboesa, uva , 180,0 14.5000 CELSO GALLON - 

ME 
- A.E.M OESTE 

53 1 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.4500 COMERCIAL LTDA 
ME 

53 1 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.4000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

54 1 Gelatina com açúcar orgânico e corantes naturais. Sabores: uva e morango. CELSO GALLON - 
Peso Líquido: 75g 50,0 Declia ou   ME 

54 1 Gelatina com açúcar orgânico e corantes naturais. Sabores: uva e morango. SUPERMERCADO 
Peso Líquido: 75g 50,0 Declinou  NAIBO LTDA ME 

Gelatina com açúcar orgânico e corantes naturais. Sabores: uva e morango. ABSOLUTO 
54 1 Peso Líquido: 75g 50,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

Gelatina com açúcar orgânico e corantes naturais. Sabores: uva e morango. A.E.M OESTE 
54 1 Peso Líquido: 75g 50,0 2.9900 COMERCIAL LTDA 

ME 
AE.M OESTE 

55 1 Gelatina em pó incolor, sem sabor. Pacote com 24 gramas 20,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
'A 1 ME 
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1 Gelatina em pó incolor, sem sabor. Pacote com 24 gramas 20,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDAME 

55 1 Gelatina era pó incolor, sem sabor. Pacote com 24 gramas 20,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

55 1 Gelatina em pó incolor, sem sabor. Pacote com 24 gramas 20,0 Declinou CELSO GALLON - 
 ME 

Granola sem açúcar, livre de gorduras trans, deve conter cereais integrais, 

56 1 frutas secas e castanhas. Sem quaisquer adulterações ou contaminações. Na 30,0 Declinou SUPERMERCADO 
embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, NAIBO LTDA ME 
datas de fabricação e validade. Embalagem de 1kg  

Granola sem açúcar, livre de gorduras trans, deve conter cereais integ rais, 
PLANALTO 

COMÉRCIO E 
56 1 frutas secas e castanhas. Sem quaisquer adulterações ou contaminações. Na 30,0 Declinou TRANSPORTADOR embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, A DE ALIMENTOS 

datas de fabricação e validade. Embalagem de 1kg LTDA 
Granola sem açúcar, livre de gorduras trans, deve conter cereais integrais, 

56 1 
frutas secas e castanhas. Sem quaisquer adulterações ou contaminações. Na 30,0 11.3500 

SCS COMERCIO 
embalagem deve constar os ingredientes, tabela nutricional, número do lote, LTDA ME 
datas de fabricação e validade. Embalagem de 1kg  

57 1 Leite condensado, embalagem letra pack, contendo 395 gramas 30,0 Declinou SCS COMERCIO
LTDA ME 

- 

.- A.E.M OESTE 
57 1 Leite condensado, embalagem tetra pack, contendo 395 gramas 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

57 1 Leite condensado, embalagem tetra pack, contendo 395 gramas 30,0 Declinou 
SUPERMERCADO
NAIBO LTDA ME 

57 1 Leite condensado, embalagem letra pack, contendo 395 gramas 30.0 Declinou CELSO GALLON -
ME  

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

57 1 Leite condensado, embalagem tetra pack, contendo 395 gramas 30,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
ABSOLUTO 

57 1 Leite condensado, embalagem tetra pack, contendo 395 gramas 30,0 3.4000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 1 pasteurização, 	esterilizado 	(UF1T), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 Declinou 
SUPERMERCADO 

fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. NAIBO LTDA ME 
Embalagem tetra pack de 1 litro  
Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra ABSOLUTO 

58 1 
a pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	íon, 	vida , 	 contendo 	marca 	do 1.600,0 3.1800 DISTRIBUIDORA 

fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. LTDA ME 
Embalagem tetra pack de 1 litro  
Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 1 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca do 1.600,0 3.1700 SCS COMERCIO 
fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. LTDA ME 

- Embalagem terra pack de 1 litro  
Leite líquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra A.E.M OESTE 

58 1 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 3.1500 COMERCIAL LTDA 
fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MÃe/ou MS. ME Embalagem tetra pack de 1 litro  

Leite líquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 
PLANALTO 

COMÉRCIO E 
58 1 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600.0 3.1400 TRANSPORTADOR fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. A DE ALIMENTOS 

Embalagem tetra pack de 1 litro LTDA 
Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 1 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 3.1000 
CELSO GALLON - 

fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MÃe/ou MS. ME 
Embalagem tetra pack de 1 litro  

59 1 Leite sem Lactose 80,0 Declinou 
SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

A.C.M OESTE 
59 1 Leite sem Lactose 80,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
• 59 1 Leite sem Lactose 80,0 

CELSO  G ALLON- 
3,8000 ME 
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ABSOLUTO 
59 1 Leite sem Lactose 80,0 3.7800 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
PLANALTO 

COMÉRCIO E 
59 1 Leite sem Lactose 80,0 3.7500 TRANSPORTADOR 

ADE ALIMENTOS 
LTDA 

60 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 Declinou CELSO GALLON -
ME  

60 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 Declinou SUPERMERCADO
NAIBO LTDA J 

A.E.M OESTE 
60 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
- ABSOLUTO 

60 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 8.4500 DISTRIBUIDORA 
 LTDAME 

60 1 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 8.4000 SCS COMERCIO
LTDA ME 

- Maça fugi, de primeira qualidade, casca integra, sem ferimentos nem SCS COMERCIO 
61 1 defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita manipulação, o 1.000,0 Declinou LTDA 'rr 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.  
Maçã fugi, de primeira qualidade, casca integra, sem ferimentos nem A.E.M OESTE 

61 1 defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita manipulação, o 1.000,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. ME 
Maçã fugi, de primeira qualidade, casca integra, sem ferimentos nem ABSOLUTO 

61 1 defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita manipulação, o 1.000,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. LTDA ME 

Maçã fugi, de primeira qualidade, casca íntegra, sem ferimentos nem CELSO GALLON - 
61 1 defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita manipulação, o 1.000,0 6.5000 ME 
- transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. _________  

Maçã fugi, de primeira qualidade, casca integra, sem ferimentos nem SUPERMERCADO 
61 1 defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita manipulação, o 1.000,0 6.4500 NAIBO LTDA ME 
- transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo.  

62 1 Macarrão sem glüten e sem ovos. Pacote com 500 gramas 8,0 Declinou SUPERMERCADO
NAIBO LTDA ME 

62 1 Macarrão sem glúten e sem ovos. Pacote com 500 gramas 8,0 Declinou CELSO GALLON- 
ME 

-  SCS COMERCIO 
62 1 Macarrão sem glúten e sem ovos. Pacote com 500 gramas 8,0 Declinou LTDA ME 
- ABSOLUTO 

62 1 Macarrão sem glúten e sem ovos. Pacote com 500 gramas 8,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

62 1 Macarrão sem gláten e sem ovos. Pacote com 500 gramas 8,0 3.8000 TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
PLANALTO 

63 1 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 80,0 Declinou 
COMÉRCIO E 

TRANSPORTADOR 
gramas A DE ALIMENTOS 

LTDA 
— 63 1 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 80,0 Declinou 

CELSO GALLON - 
gramas  ME 

63 1 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 80,0 Declinou SUPERMERCADO 
- gramas  NAIBO LTDA ME 

63 1 
Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 80,0 3,5000 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA 

gramas LTDA ME 

Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 
A.E.M OESTE 

63 1 80,0 3.4500 COMERCIAL LTDA 
gramas ME 

63 1 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa Embalagem contendo 500 80,0 SCS COMERCIO 
gramas 	.__ 	 - 	.- 	 - 3jI000 LTDAME _________________ 
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Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com 
64 1 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 Declinou SUPERMERCADO 

contendo 500 gramas NAIBO LTDA ME 

PLANALTO 
Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com COMÉRCIO E 

64 1 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 Declinou TRANSPORTADOR 
contendo 500 gramas A DE AUMENTOS 

Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com A.E.M OESTE 
64 1 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- contendo 500 gramas  ME 

Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, á base de farinha com ABSOLUTO 
64 1 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 3.4500 DISTRIBUIDORA 

contendo 500 gramas  LTDA ME 
Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com 

64 1 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 3.4000 SCS COMERCIO 

contendo 500 gramas LTDA ME 

Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com 
64 1 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 3.3000 CELSO GALLON - 

contendo 500 gramas ME 

65 1 Macarrão parafuso. Embalagem contendo SOOg. 200,0 Declinou SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME 

65 1 Macarrão parafuso. Embalagem contendo 500g. 200,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
65 1 Macarrão parafuso. Embalagem contendo 500g. 200,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
- A.E.M OESTE 

65 1 Macarrão parafuso. Embalagem contendo SOOg. 200,0 3.1500 COMERCIAL LTDA 
ME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

65 1 Macarrão parafuso. Embalagem contendo SOOg. 200,0 3.1000 TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
- 65 t Macarrão parafuso. Embalagem contendo 500g, 200,0 3.0000  CELSOGALLON- 

ME 

66 1 Macarrão, industrial, tipo sêmola com ovos, formato cabelo de anjo. 
150.0 Declinou SUPERMERCADO 

- Embalagem contendo 500 gramas  NAJBO LTDA ME 

66 t Macarrão, industrial, tipo sêm ola com ovos, formato cabelo de anjo. SCS COMERCIO 
- Embalagem contendo 500 gramas 150,0 Declinou  LTDA ME 

PLANALTO 

66 1 Macarrão, industrial, tipo sêmola com ovos, formato cabelo de anjo. COMÉRCIO E 

Embalagem contendo 500 gramas 150,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 

66 1 Macarrão, industrial, tipo sêmola ola com ovos, formato cabelo de anjo. BSOLUTO 

Embalagem contendo 500 gramas 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

1 Macarrão, industrial, tipo sêm ola com ovos, formato cabelo de anjo. 
150,0 3.1000 CELSO GALLON - 

Embalagem contendo 500 gramas  ME 

F66 1 Macarrão, industrial, tipo sêmola com ovos, formato cabelo de anjo. A.E.M OESTE 

Embalagem contendo 500 gramas 150,0 3.0500 COMERCIAL LTDA 
ME 

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

67 1 médio, limpo, firme, íntegro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, A.E.M OESTE 

isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á 600,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

- superficie externa, acondicionado de forma a evitar danos físicos ME 

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

67 1 médio, limpo, firme, integro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, ABSOLUTO 

isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 600,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

superficie externa, acondicionado de forma a evitar danos fisicos LTDA ME 

Mamão formosa. de primeira qualidade, grande, grau de amadurecimento 

67 1 médio, limpo, firme, integro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, SCS COMERCIO 
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 600, 0 Declinou 

LTDA ME 
supert'icie externa, acondicionado do forma a evitar danos fisicos 

67  Mamão formosa, de primeira qualidade, grande, grau de amadurecimento CELSO GALLON - 
médio, limpo, firme, integro, sem —  -- --- lesões ou pancadas na casca, 600,0 6.400 

ME ________ _________ 
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- 
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superficie externa, acondicionado de forma a evitar danos físicos 
Mamão formosa, de primeira qualidade, grande, grau de amadurecimento 

67 l 
médio, limpo, firme, integro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, 6000 63500 

SUPERMERCADO 
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à ' NAIBO LTDA ME 
superficie externa, acondicionado de forma a evitar danos fisicos  
Mandioca, limpa, fresca, de 1' qualidade, sem escurecimentos, tamanho 

68 1 médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 80 O Declinou SCS COMERCIO 
plástica, transparente e resistente. No rótulo deve conter: informações do ' LTDA ME 
fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  
Mandioca, limpa, fresca, de 1' qualidade, sem escurecimentos, tamanho A E MOESTE 

68 1 
médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 80 O Declinou COMERCIAL LTDA 
plastica, transparente e resistente. No rotulo deve conter: informações do um 
fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  
Mandioca, limpa, fresca, de P qualidade, sem escurecimentos, tamanho 

68 1 
médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 800 6.1000 

CELSO GALLON - 
plástica, transparente e resistente. No rótulo deve conter: informações do ' ME 
fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  
Mandioca, limpa, fresca, de 1' qualidade, sem escurecimentos, tamanho 

68 1 
médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 80,0 6.0000 

SUPERMERCADO 
plástica, transparente e resistente. No rótulo deve conter: informações do ' NAIBO LTDA ME 
fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  
Manga, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tipicos da 
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a SCS COMERCIO 

69 1 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 500,0 Declinou LTDA ME 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos á superficie externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem fisica, mecânica ou biológica, estar livre de resíduos de fertilizantes.  
Manga, fruto de tamanho médio, com característico íntegras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a A.E.M OESTE 

69 1 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 500,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ME 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

- origem fisica, mecânica ou biológica, estar livre de resíduos de fertilizantes. 
Manga, fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor tipicos da 
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a ABSOLUTO 

69 1 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 500,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos LTDA ME 
aderidos à superficie externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem fisica, mecânica ou biológica, estar livre de resíduos de fertilizantes.  
Manga, fruto de tamanho médio, com características integras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a CELSO GALLON 

69 1 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 500,0 5.4000 - ME 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem fisica, mecânica ou biológica, 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 maturação tal que lhe permita suportar a SUPERMERCADO 

69 1 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 500,0 5.3800 NAIBO LTDA ME 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos á superficie externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 

- origem fisica, mecânica ou biológica, estar livre de resíduos de fertilizantes.  

70 1 Manteiga com sal, tablet de 200 gramas. Validade mínima de 04 meses 30,0 Declinou SUPERMERCADO 

A.E.M OESTE 
70 1 Manteiga com sal, tablet de 200 gramas. Validade mínima de 04 meses 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

70 1 Manteiga com sal, tabiet de 200 gramas. Validade mínima de 04 meses 30,0 8.4000 
CELSO GALLON - 

ME 
Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% 

71 1 de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 300 ec inou D 	1 SUPERMERCADO 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando NAIBO LTDA ME 
vedação adequada, com 1Kg.  
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Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% 

71 1 de lipídios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 300 Declinou SCS COMERCIO 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando LTDA ME 
vedação adequada, com 1Kg.  
Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% A.E.M OESTE 

71 1 
de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando ME 
vedação adequada, com 1Kg.  

Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% 
PLANALTO

COMÉRCIO E 
71 1 

de lipídios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 30,0 Declinou TRANSPORTADOR 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando A DE ALIMENTOS 
vedação adequada, com 1Kg. LTDA 
Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% ABSOLUTO 

71 1 
de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 30,0 7.1000 DISTRIBUIDORA 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando LTDA ME 
vedação adequada, com 1Kg.  
Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no minimo 80% 

1 
de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: Potes 30,0 7.0000 

CELSO GALLON - 

71 de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando ME 
vedação adequada, com 1Kg.  
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 100,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  
Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem A.E.M OESTE 

73 1 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  ME 
Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem CELSO GALLON - 

73 1 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 5.2000 ME 
- validade. Tamanho da massa média Pacote com 500 gramas  

Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem SCS COMERCIO 
73 1 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 5.1500 LTDA ME 

validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. NAIBO LTDA ME 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado A.E.M OESTE 

74 1 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 29.3000 COMERCIAL LTDA 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. ME 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado ABSOLUTO 

74 1 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 29.1500 DISTRIBUIDORA 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. LTDA ME 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de t kg  
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 

74 1 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 29.0000 

CELSO GALLON - 

produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. ME 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  

Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
PLANALTO

COMÉRCIO E 
74 1 

em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 28.9000 TRANSPORTADOR 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. A DE ALIMENTOS 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg LTDA 
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 

74 1 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 28.5000 

SCS COMERCIO 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. LTDA ME 

- Produto registrado no Ministério da Agricultura Potes de 1 kg  
Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem 
plástica atóxica de SOOg,  com tampa do lace. Na embalagem deve conter 100,0 Declinou 

SCS COMERCIO 
descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de LTDA ME 
validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal  
Melado batido de cana, 1° qualidade, sem sujidades, em embalagem 
plástica atóxica de SOOg, com tampa de lace. Na embalagem deve conter 100,0 Declinou 

SUPERMERCADO 
descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de NAIBO LTDA ME 
validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal  
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- Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem AE.M OESTE 
75 1 plástica atóxica de SOOg, com tampa de lace. Na embalagem deve conter 100,0 7.9000 COMERCIAL LTDA descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de ME - validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal 

Melado batido de cana, lo  qualidade, sem sujidades, em embalagem 

75 1 em deve conter plástica atóxica de SOOg, com tampa de lace. Na embalagem 100,0 7.8000 ELSO GALLON - 
descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de ME 

- validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal  

76 1 Melão, amarelo, casca firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, 200,0 Declinou SUPERMERCADO 
suculento, de primeira qualidade  NAIBO LTDA ME 

76 1 Melão, amarelo, casca firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, 200.0 Declinou SCS COMERCIO 
- suculento, de primeira qualidade  LTDA ME 

76 1 Melão, amarelo, casca firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, 200,0 Declinou 
A.E.M OESTE 

COMERCIAL LTDA 
suculento, de primeira qualidade ME 

76 1 Melão, amarelo, casca firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, 200,0 Declinou 
ABSOLUTO 

DISTRIBUIDORA 
suculento, de primeira qualidade LTDA ME 

76 1 Melão, amarelo, casca firme, sem rachaduras e de cor vibrante, doce, 200,0 7.4000 CELSO OALLON - 
- suculento, de primeira qualidade  ME 

Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas CELSO GALLON - 
77 1 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 Declinou ME 
- de fabricação e de validade e peso liquido  

Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas SUPERMERCADO 
77 1 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 Declinou 

NAIBO LTDA ME 
- de fabricação e de validade e peso liquido  

Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas SCS COMERCIO 
77 1 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 Declinou LTDA ME 

de fabricação e de validade e peso liquido  
PLANALTO 

Milho verde em conserva, embalagem letra pack contendo 200 gramas COMÉRCIO E 
77 1 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 Declinou TRANSPORTADOR 

de fabricação e de validade e peso liquido A DE ALIMENTOS 
LTDA 

Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas A.E.M OESTE 
77 1 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 2.3500 COMERCIAL LTDA 
- de fabricação e de validade e peso líquido  ME 

Milho verde em conserva, embalagem letra pack contendo 200 gramas ABSOLUTO 
77 1 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 2.3000 DISTRIBUIDORA 
- de fabticaão e de validade e p es o liquido  LTDA ME 

Morango, novo, in natura, de primeira qualidade, nacional, com coroa, 
tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com SCS COMERCIO 

78 1 polpa firme e intacta, limpo, livre de enfermidades e isento de partes 400,0 Declinou LTDA ME 
pútridas, sem rupturas. Embalado em bandeja de plástico transparente, 

- contendo aproximadamente 500 gramas por bandeja  
Morango, novo, in natura, de primeira qualidade, nacional, com coroa, 
tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com CELSO GALLON - 

78 1 polpa firme e intacta, limpo, livre de enfermidades e isento de partes 400,0 Declinou ME 
pútridas, sem rupturas. Embalado em bandeja de plástico transparente, 

- contendo aproximadamente 500 gramas por bandeja  
Morango, novo, in natura, de primeira qualidade, nacional, com coroa, 
tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, com SUPERMERCADO 

78 1 polpa firme e intacta, limpo, livre de enfermidades e isento de partes 400,0 36.7000 NAIBO LTDA ME pútridas, sem rupturas. Embalado em bandeja de plástico transparente, 
- contendo aproximadamente 500 gramas por bandeja  

Mortadela de frango sem gordura, embalagem 	1 	kg. Contendo na SCS COMERCIO 
79 1 embalagem descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 60,0 Declinou LTDA ME 
- lote e prazo de validade  

Mortadela de frango sem gordura, embalagem 	1 	kg. Contendo na A,E.M OESTE 
79 1 embalagem descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 60,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- lote e prazo de validade  ME 

Mortadela de frango sem gordura, embalagem 	1 	kg. Contendo na 
CELSO GALLON - 79 1 embalagem descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 60,0 9.9000 ME 

- lote e prazo de validade  
Mortadela de frango sem gordura, embalagem 1 kg. Contendo na SUPERMERCADO 79 1 embalagem descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 60,0 10.0000 NAIBO LTDA ME - lote c prazo de validade  
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Nata pasteurizada. Embalagem de plástico com 900 gramas, contendo a SUPERMERCADO 
80 1 descrição do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e de 80,0 Declinou NAIBO LTDA ME 

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

80 1 descrição do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e de 80,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- validade  ME 

Nata pasteurizada. Embalagem de plástico com 900 gramas, contendo a CELSO GALLON - 

80 1 descrição do produto, marca do fabricante, lote, data de fabricação e de 80,0 11.8000 ME 
validade  
Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; SUPERMERCADO 

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

81 1 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOHIg, isento de gorduras uns. 100,0 Declinou LTDA ME 
(Embalagem 900 mi) 

PLANALTO 
Óleo de soja refinado, de primeira qualidade. 100% natural; comestível; COMÉRCIO E 

SI 1 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 ma KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 Declinou TRANSPORTADOR 
(Embalagem 900 ml) A DE ALIMENTOS 

LTDA 
- Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; ABSOLUTO 

SI 1 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mgKOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.9800 DISTRIBUIDORA 
- (Embalagem 900 mi)  LTDA ME 

Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; CELSO GALLON - 

81 1 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.7500 ME 
(Embalagem 900 mi)  
Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; A.E.M OESTE 

81 1 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.7000 COMERCIAL LTDA 
(Embalagem 900 ml)  ME 
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de CELSO GALLON - 

82 1 grames, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 Declinou ME 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de SUPERMERCADO 

82 1 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de SCS COMERCIO 

82 1 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 Declinou LTDA ME 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir 
da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar 

1 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de A.E.M OESTE 

82 aramos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 5.5000 COMERCIAL LTDA 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir ME 
da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar PLANALTO 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de COMÉRCIO E 

82 1 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 5.4000 TRANSPORTADOR 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir A DE ALIMENTOS 
da data de entrega  LTDA 
Ovos de galinha vermelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpa; isento de aditivos ou substâncias estranhas A.E.M OESTE 

83 1 ao produto que sejam impróprias ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa ME 

- atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  
Ovos de galinha vermelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpa; isento de aditivos ou substâncias estranhas SCS COMERCIO 

83 1 ao produto que sejam impróprias ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 200,0 Declinou LTDA ME 
da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa 
atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  
Ovos de galinha vermelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com CELSO GALLON - 

83 1 casca firme, intacta, lisa e limpa; isento de aditivos ou substâncias estranhas 200,0 1  6.1000 ME 
ao produto que seiam impróprias ao consumo. Inspecionado pelo Ministério é 
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- da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa 
atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  
Ovos de galinha vermelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpa; isento de aditivos ou substâncias estranhas SUPERMERCADO 

83 1 ao produto que sejam impróprias ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 200,0 6.0500 NAIBO LTDA ME 
da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa 
atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  
Pão de cachorro quente, médio, peso aprox. 90 gramas/unidade. com  rótulo 

84 1 
contendo identificação da empresa, peso, data de fabricação, data de 300,0 Declinou 

CELSO GALLON - 
validade e ingredientes. Embalado com plástico transparente, atóxico, ME 
lacrado  
Pão de cachorro quente, médio, peso aprox. 90 gramas/unidade. Com  rótulo 

84 1 
contendo identificação da empresa, peso, data de fabricação, data de 300,0 Declinou SCS COMERCIO 
validade e ingredientes. Embalado com plástico transparente, atóxico, LTDA ME 

- lacrado  
Pão de cachorro quente, médio, peso aprox. 90 gramas/unidade. Com  rótulo PADARIA E 

84 1 
contendo identificação da empresa, peso, data de fabricação, d ata de 300,0 9.9500 

CONFEITARIA 
validade e ingredientes. Embalado com plástico transparente, atóxico, RIQUEZA LTDA- 
lacrado  ME 
Pão de milho fatiado. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de SUPERMERCADO 

85 1 validade, ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica 300,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
transparente, lacrada  
Pão de milho fatiado. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de SCS COMERCIO 

85 1 validade, ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica 300,0 Declinou LTDA ME 
- transparente, lacrada  

Pão de milho fatiado. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de 
PADARIA E 

CONFEITARIA 
85 1 validade, ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica 300,0 8.9900 RIQUEZA LTDA- 

transparente, lacrada ME 
Pão de milho fatiado. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de CELSO GALLON - 

85 1 validade, ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica 300,0 8.9000 ME 
transparente, lacrada  
Pão francês. Peso aproximadamente 50 gramas/unidade. Feito no dia da 

86 1 
entrega. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de validade, 400,0 Declinou 

SCS COMERCIO 
ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica, transparente, LTDA ME 
lacrada  - 

Pão francês. Peso aproximadamente 50 gramas/unidade. Feito no dia da 

86 1 entrega. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de validade, 400,0 7.9000 
CELSO GALLON - 

ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plàstica, transparente, ME 
lacrada  - 

Pão francês. Peso aproximadamente 50 gramas/unidade. Feito no dia da PADARIA E 

86 1 
entrega. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de validade, 400,0 7.8900 

CONFEITARIA 
ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica, transparente, RIQUEZA LTDA- 
lacrada  ME 
Pão integral fatiado. Peso aprox. 500 a 700 gramas/unidade. Embalagem SCS COMERCIO 

87 1 transparente, atóxica, resistente, lacrado, com rótulo contendo identificação 200,0 Declinou LTDA ME 
da empresa, peso, data de fabricação, data de validade e ingredientes  

as/unidade. Embalagem Pão integral fatiado. Peso aprox. 500 a 700 gramas/unidade. 
ADARIA E 

CONFEITARIA 
87 1 transparente, atóxica, resistente, lacrado, com rótulo contendo identificação 200,0 8.9900 RIQUEZA LTDA- 

da empresa, peso, data de fabricação, data de validade e ingredientes ME 
- Pão integral fatiado. Peso aprox. 500 a 700 gramas/unidade. Embalagem CELSO GALLON - 

87 1 transparente, atóxica, resistente, lacrado, com rótulo contendo identificação 200,0 8.5000 ME 
- da empresa, peso, data de fabricação, data de validade e ingredientes  

Pepino, in natura, frutos colhidos ainda imaturos, com sementes incipientes, SCS COMERCIO 
88 1 coloração uniforme, firmes, sem defeitos: manchados, injúrias mecânicas e 150,0 Declinou LTDA ME 

queima de sol. Frutos frescos acondicionados  
Pepino, in natura, frutos colhidos ainda imaturos, com sementes incipientes, CELSO GALLON - 

88 1 coloração uniforme, firmes, sem defeitos: manchados, injúrias mecânicas e 150,0 5.2000 ME 
queima de sol. Frutos frescos acondicionados  
Pepino, in natura, frutos colhidos ainda imaturos, com sementes incipientes, SUPERMERCADO 

88 1 coloração uniforme, firmes, sem defeitos: manchados, injúrias mecânicas e 150,0 5.1800 NAIBO LTDA ME 
queima de sol. Frutos frescos acondicionados  
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula SUPERMERCADO 

89 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 Declinou NAIBO LTDA ME 
- fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  
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Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula, 
89 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 Declinou SCS COMERCIO 
- fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas. LTDA ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula A,E.M OESTE 
89 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  ME 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 

89 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 3.6000 DISTRIBUIDORA 
- fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula 
89 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 3.5000 CELSO GALLON - 

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

PLANALTO 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. COMÉRCIO E 

89 1 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 3.4500 TRANSPORTADOR 
fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas. A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Presunto cozido fatiado, obtido de pernil, sem capa de gordura, resfriado, 
de primeira qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados 

90 1 de identificação e procedência, número do lote, quantidade do produto, A.E.M OESTE 

prazo de validade de no minimo 1 mês a partir da data de entrega, número 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

do registro no Ministério da Agricultura e carimbo do SIF. Embalado a ME 

vácuo. Embalagem de 500g  
Presunto cozido fatiado, obtido de pernil, sem capa de gordura, resfriado, 
de primeira qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados 

90 1 de identificação e procedência, número do lote, quantidade do produto, 
100,0 Declinou CELSO GALLON - 

prazo de validade de no minimo 1 mês a partir da data de entrega, núm ero ME 
do registro no Ministério da Agricultura e carimbo do SIF. Embalado a 
vácuo. Embalagem de 500g  
Presunto cozido fatiado, obtido de pernil, sem capa de gordura, resfriado, 
de primeira qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados 

90 1 de identificação e procedência, número do lote, quantidade do produto , 
100,0 Declinou SCS COMERCIO 

prazo de validade de no minimo 1 mês a partir da data de entrega, número LTDA ME 
do registro no Ministério da Agricultura e carimbo do SIF. Embalado a 

- vácuo. Embalagem de 500g  
Presunto cozido fatiado, obtido de pernil, sem capa de gordura, resfriado, 
de primeira qualidade. A embalagem deverá conter externamente os dados 

90 1 de identificação e procedência, número do lote, quantidade do produto, 
100,0 20.0000 SUPERMERCADO 

prazo de validade de no mínimo 1 mês a partir da data de entrega, número NAIBO LTDA ME 
do registro no Ministério da Agricultura e carimbo do SIF. Embalado a 

- vácuo. Embalagem de 500g  
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 1 
contendo 1 kg . Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

100,0 Declinou SUPERMERCADO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação NAIBO LTDA ME 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as CELSO GALLON - 
informações do produto, do fabricante, bricante, número do lote, data de fabricação 00,0 Declinou 

ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as ABSOLUTO 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 13.7000 DISTRIBUIDORA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada LTDA ME 

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

91 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 13.4000 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as COMÉRCIO E 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 13.3000 TRANSPORTADOR 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada A DE ALIMENTOS 
LTDA 

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

91 1 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 13.2500 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 

E — 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada 

92 1 Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem SUPERMERCADO 
- deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 2002 0 Dec inou 

NAIBO LTDA ME  
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- registro no Ministério daAgricultura/SIF/DIPOA. data de fabricação, lote 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem 
plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

CELSO GALLON 92 1 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 27.0000 
ME e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem 

plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do ABSOLUTO 

92 1 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 26.9000 DISTRIBUIDORA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem LTDA ME 

- plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfblhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do A.E.M OESTE 

92 1 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 26.8000 COMERCIAL LTDA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 
plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

SCS COMERCIO 92 1 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 26.0000 LTDA ME e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem  

plástica transparente  
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, 

SCS COMERCIO 93 1 parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á superficie externa, sem 50,0 Declinou LTDA ME m anchas, isento de partes pútridas. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem fisica, mecânica ou biológica. 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, coloração uniforme, limpo, isento de sujidades, 

SUPERMERCADO 93 1 parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superficie externa, sem 50,0 Declinou NAIBO LTDA ME manchas, isento de partes pútridas. Não deve apresentar quaisquer lesões 
de origem fisica, mecânica ou biológica. 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, coloração uniforme, limpo, isento de sujidades, A,E.M OESTE 

93 1 parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á superficie externa, sem 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
manchas, isento de partes pútridas. Não deve apresentar quaisquer lesões ME 
de origem fisica, mecânica ou biológica. 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, coloração uniforme, limpo, isento de sujidades, 

CELSO GALLON 93 l parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à superficie externa, sem 50,0 5.8000 
- manchas, isento de partes pútridas. Não deve apresentar quaisquer lesões ME 

de origem fisica, mecânica ou biológica. Devidamente acondicionado. Peso 
aprox, 2,5 kg  
Requeijão cremoso, produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor 
próprios, isento de mofos, bolores ou substâncias estranhas. Acondicionado 

94 em copo hermeticamente fechado. Embalagem com identificação do 
80,0 Declinou SUPERMERCADO 

produto, peso, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, NAIBO LTDA ME 
carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Contendo 200 
gramas.  
Requeijão cremoso, produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor 
próprios, isento de mofos, bolores ou substâncias estranhas. Acondicionado 

94 1 em copo hermeticamente fechado. Embalagem com identificação do A.E.MOESTE  

produto, peso, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, 80,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Contendo 200 ME  

 gramas.  
Requeijão cremoso, produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor 

]94  próprios, isento de mofos, bolores ou substâncias estranhas. Acondicionado 
80 O 42000 CELSO GALLON - 

em copo hermeticamente fechado. Embalagem com identificação do ' ' ME 
1 produto, peso, marca do fabricante, data de fabricação,  
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carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Contendo 200 1 
- gramas.  

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 
SUPERMERCADO 95 1 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 Declinou 
NAIBO LTDA ME mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva 

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. A.E.M OESTE 
95 1 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

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

95 1 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.6000 DISTRIBUIDORA 
- 
- mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 
CELSO GALLON - 95 1 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.5000 ME mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva 

PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 1 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 34500 TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
- Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. SCS COMERCIO 95 1 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.4000 LTDA ME mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva  

Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 1 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 
70,0 Declinou SUPERMERCADO 

apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. NAIBO LTDA ME 
- Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  

Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, PLANALTO 
COMÉRCIO E 

96 1 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 70,0 Declinou TRANSPORTADOR apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. 
A DE ALIMENTOS Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio. LTDA 

- Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, A.E.M OESTE 
96 1 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 

70,0 Declinou COMERCIAL LTDA apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. 
ME 

- Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 1 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 
70,0 1.8000 CELSO GALLON - 

apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. ME 
- Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  

Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 
ABSOLUTO 

96 1 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 
70,0 1.7000 DISTRIBUIDORA apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. 

LTDA ME 
- Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  

Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 1 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 70,0 1.6500 SCS COMERCIO 
apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. LTDA ME 

- Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Suco de uva tinto integral - Integral, natural. Composto extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas; apresentação na 
forma líquida, engarrafado em embalagem de vidro, contendo no mínimo 
1,5 litros; liquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico 

97 1 adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 200,0 Declinou CELSO GALLON - 

conservação até o consumo; isento de fragmentos das 	partes 	não ME 

comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações  
Suco de uva tinto integral - Integral, natural. Composto extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas camosas; apresentação na 
forma liquida, engarrafado em embalagem de vidro, contendo no mínimo 
1,5 litros; liquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico 

97 I adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 200,0 Declinou SUPERMERCADO 

conservação até o 	consumo; 	isento de fragmentos 	das partes 	não NAIBO LTDA ME 

comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 

- 
- com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações  

Suco de uva tinto integral - Integral, natural. Composto extraído pelo 
SCS COMERCIO 97 1 esmagamento das partes comestíveis de frutas camosas; apresentação na J 200,0 9.9900 LTDA ME forma líquida, engarrafado em embalagem de vidro, contendo no mínimo 
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- 

1,5 litros; liquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico 
adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 
conservação até o consumo; isento 	de fragmentos 	das partes não 
comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações  
Suco de uva tinto integral - Integral, natural. Composto extraido pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas; apresentação na 
forma líquida, engarrafado em embalagem de vidro, contendo no minimo 
1,5 litros; liquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico A.E.M OESTE 

97 1 adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 200,0 9.9800 COMERCIAL LTDA 
conservação até o consumo; 	isento de 	fragmentos das partes não ME 
comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 

- com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações  
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 

A E M OESTE 
98 1 sujidades, parasitas e residires de defensivos agrícolas, sem lesões de 

3500 , Declinou COMERCIAL LTDA origem fisica/meca nica (rachaduras e cortes), sem pontos pretos. Deverá 
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 

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 

98 1 sujidades, parasitas e residuos de defensivos agrícolas, sem lesões de 
3500 Declinou SCS COMERCIO 

origem fisica/mecánioa (rachaduras e cortes), sem pontos pretos. Deverá ' 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 
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 

98 1 sujidades, parasitas e resíduos de defensivos agrícolas, sem lesões de 
3500 Declinou SUPERMERCADO 

origem fisica/mecánica (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 
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 

98 1 sujidades, parasitas e residuos de defensivos agrícolas, sem lesões de 
3500 67500 CELSO OALLON - 

origem fisica/mecánica (rachaduras e cortes), sem pontos pretos. Deverá 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 
Vagem, sem danificações físicas, casca integra. Com  cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Os produtos deveram estar frescos, isentos de 

CELSO GALLON - 99 1 substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos adendos à superfície 180,0 Declinou ME externa e no ponto de consumo. Acondicionada em embalagem especial 
Para alimentos 
Vagem, sem danificações tísicas, casca íntegra. Com  cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Os produtos deveram estar frescos, isentos de 

SCS COMERCIO 99 1 substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos á superficíe 180,0 Declinou 
LTDA ME externa e no ponto de consumo. Acondicionada em embalagem especial 

para alimentos 
Vagem, sem danificações físicas, casca íntegra. Com  cor, sabor e aroma 
característicos da espécie. Os produtos deveram estar frescos, isentos de 

SUPERMERCADO 99 1 substancias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos á superfície 180,0 8.2500 
NAIBO LTDA ME externa e no ponto de consumo. Acondicionada em embalagem especial 

- para alimentos 
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 tal, 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. 

100 1 Isento de corantes artificiais, ácidos orgánicos e minerais estranhos, livre 
100,0 Declinou SUPERMERCADO 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar NAIBO LTDA ME 
na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, H nome e/ou marca e ingredientes  
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Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4.2 %. 

100 1 Isento de coram tes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 100,0 Declinou SCS COMERCIO 
de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar LTDA ME 
na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 

— nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 

PLANALTO Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 °", 
COMÉRCIO E 

100 1 Isento de corantes artificiais, ácidos orgánicos e minerais estranhos, livre 100,0 Declinou TRANSPORTADOR de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 
A DE ALIMENTOS na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 

LTDA — nome e/ou marca e ingredientes 
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 cal. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. 

100 1 Isento de corantes artificiais, ácidos orgánicos e minerais estranhos, livre 100,0 3.4000 CELSO GALLON - 
de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar ME 
na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 °"° ABSOLUTO 

100 1 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 100,0 3.3800 DISTRIBUIDORA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar LTDA ME na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
nome e/ou marca e ingredientes  

Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 tal. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2%. A.E.M OESTE 

100 1 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 100, 0 3. 3500 COMERCIAL LTDA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 
ME na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 

— nome e/ou marca e ingredientes  

Açúcar cristal, de primeira qualidade, branco, especial, peneirado, isento de 
fermentações, matérias terrosas, parasitas e detritos animais e vegetais. 
Acondicionado em embalagem plástica, atóxica, íntegra, resistente, vedada ABSOLUTO 

2 2 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 10.2800 DISTRIBUIDORA 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF, 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 

CELSO GALLON - 2 2 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 10.2000 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação  ME 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 
saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, StF, INMETRO e outras).  
Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 2 açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de 300 , Declinou CELSO GALLON - 
fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com  registro no ME 
ministério da Saúde  
Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 

3 2 açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de 
30,0 Declinou SCS COMERCIO 

fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses, Com registro no LTDA ME 
— ministério da Saúde  

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg, origem vegetal, sacarose de cana de 
ABSOLUTO 

3 2 açúcar, embalagem plástica, transparente, resistente. Deve constar data de 
30, 0 Declinou DISTRIBUIDORA fabricação e prazo de validade de no minimo 12 meses. Com  registro no 

— ministério da Saúde LTDA ME 

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 

ABSOLUTO 
6 2 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 

40,0 Declinou DISTRIBUIDORA deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
LTDA ME informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 

produto. Acondicionado em caixas 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 

6 2 extraído do milho, fabricado apartir de matérias primas sãs e limpas, isentas 40,0 Decl inou CELSO OALLON - 

de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou ME 
rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica, A embalagem 
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deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.________  P 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 
A.E.M OESTE 

2 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem 
40,0 5.7500 COMERCIAL LTDA deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 

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

produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

6 2 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica A embalagem 
40,0 5.7000 SCS COMERCIO 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1 k cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
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 PLANALTO 

6 2 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem COMÉRCIO E 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 40,0 5.6500 TRANSPORTADOR 

informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do A DE ALIMENTOS 

produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, LTDA 

pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /l 00 g), isento de sujidades, parasitas, 

A.E.M OESTE 
7 2 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 

resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação ME 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 	k 
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, 

SOLUTO 
7 2  mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 

100, 12. 6500 DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
LTDA ME resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 

- Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 2 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 
100, 0 12. 5000 CELSO GALLON - 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, ME 
resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (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 

8 2 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 20,0 2.9000 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 	demais 	especificações 	exigidas 	na 

- legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
Aveia em flocos finos. A embalagem deve estar devidamente lacrada, 
intacta, não deve estar amassada ou rasgada. Prazo de validade deve ser 

PLANALTO maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração 

8 2 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de COMÉRCIO E 

insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicação do 20,0 2.8500 TRANSPORTADOR 

fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de A DE ALIMENTOS 

fabricação, 	prazo 	de validade e 	demais 	especificações 	exigidas 	na LTDA 

- legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória 

SUPERMERCADO 12 2 seguindo legislação específica. Registro no SIE ou 5fF. Embalagem de 900 1.000,0 4.3800 
ml  NAIBO LTDA ME 

Bebida láctea com polpa (morango e coco). 	Rotulagem obrigatória A.E.M OESTE 
12 2 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou 5W. Embalagem de 900 1.000,0 4,3500 	1 COMERCIAL LTDA 

ml  [ ME 
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- Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória 
12 2 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.3000 - C 

M
GALLON 

ml E ____
ELSO 

 
14 2 Biscoito doce, sortido livre de gordura trans, embalagem de 720 gr. 150,0 Declinou CELSO G ALLON - 

ME  

14 2 Biscoito doce, sortido livre de gordura trans, embalagem de 720 gr. 150,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- ABSOLUTO 
14 2 Biscoito doce, sortido livre de gordura trans, embalagem de 720 gr. 150,0 7.8000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME  

15 2 rB iscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1 , ABSOLUTO 

otes com 400 gramas 400,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

IS 2 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 400,0 Declinou CELSO GALLON- 
- pacotes com 400 gramas  ME 

15 2 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 400,0 4.9000 SCS COMERCIO 
pacotes com 400 gramas  LTDA ME 

IS 2 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1 , 

A.E.M OESTE 

pacotes com 400 gramas 400,0 4.8500 COMERCIAL LTDA 
ME 

Biscoito doce, de leite ou maisena Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se integro, crocante, com sabor e odor agradável. 

SCS COMERCIO 16 2 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 Declinou 
validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. LTDA ME 

Embalagem contendo 400g.  
Biscoito doce, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. 

CELSO GALLON - 16 2 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 Declinou 
validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. ME 

Embalagem contendo 400g.  
Biscoito doce, de leite ou maisena. Produto de primeira qualidade. O 
mesmo deve apresentar-se íntegro, crocante, com sabor e odor agradável. ABSOLUTO 

16 2 A embalagem deve estar intacta, bem vedada e deve constar prazo de 100,0 5.4500 DISTRIBUIDORA 
validade de no mínimo 06 meses após a data de entrega do produto. LTDA ME 
Embalagem contendo 400g.  

ABSOLUTO 
17 2 Biscoito doce sabor coco, pacote de 330g. Validade mínima de 06 meses 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

17 2 Biscoito doce sabor coco, pacote de33Og . Validade mínima de 06 meses 150,0 Declinou CELSO GALLON - 
ME 

IS 2 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g. Validade mínima de 06 150,0 Declinou CELSO GALLON - 

- meses ME 

18 2 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g.  Validade mínima de 06 150,0 Declinou SCS COMERCIO 
meses  LTDA ME 

2 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 33O g. Validade mínima de 06 A.E.M OESTE 
IS 150,0 Declinou COMERCIAL LTDA meses 

ME 

IS 2 Biscoito doce sabor chocolate, pacote de 330g. Validade mínima de 06 ABSOLUTO 
150,0 4.2500 DISTRIBUIDORA meses 

LTDA ME 
- 20 2 Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 200,0 Declinou  SCS COMERCIO 

LTDA ME 

20 2 Biscoito sal gado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 200,0 Declinou CELSO GALLON - 
ME 

- ABSOLUTO 
20 2 Biscoito salgado, integral, livre de gordura trans, embalagem de 800 gr. 200,0 5.1500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
PLANALTO 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento COMÉRCIO E 
21 2 da entrega o produto deverá ter o minimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 Declinou TRANSPORTADOR 

de 200 gramas A DE ALIMENTOS 
_____________________________________________  LTDA 

- Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento ABSOLUTO 
21 2 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.9500 DISTRIBUIDORA 
- de200grarnas  LTDAME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 
21 2 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.9000 COMERCIAL LTDA 
- 

de200gramas  ME 
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Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
SCS COMERCIO 21 2 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.8500 

de 200 gramas  LTDA ME 

Café, solúvel granulado, apresentação p6, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

CELSO GALLON - 22 2 a Resolução RDC no  277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 Declinou 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 

- prazo de validade. 
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender AE.M OESTE 

22 2 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.7500 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 

- prazo de validade. 
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

SCS COMERCIO 22 2 a Resolução RDC no 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.7000 
LTDAME Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e 

- prazo de validade. 
Canela 	em 	pó, 	acondicionada 	em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 

ABSOLUTO 
23 2 hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações físicas. Embalagem 10,0 Declinou DISTRIBUIDORA contendo informação nutricional, data de fabricação, prazo de validade e LTDA ME lote. Peso líquido de 30 gram as 

Canela em rama. Produto deve apresentar as características sensórias de 
acordo com o produto, canela in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

A.E.M OESTE 
24 2 forma 	de 	rama. 	Acondicionada em 	embalagens 	plásticas, 	vedadas 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Peso liquido 

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 in natura. Cascas sãs, limpas e secas, em 

24 2 forma de rama. 	Acondicionada em embalagens plásticas, 	vedadas 10,0 Declinou CELSO GALLON - 
hermeticamente. Isentas de sujidades e contaminações fisicas. Peso líquido ME 
de 10 gramas. Embalagem contendo informação nutricional, data de 
fabricação, prazo de validade e lote 
Carne Bovina Moída de Primeira (exceto carne em rolete/tubo). Sem ossos, 

26 2 sem pele, pouco gordura, embalagem plástica transparente, contendo 
500,0 Declinou CELSO GALLON - 

identificação do produto, marca do fabricante, peso, data de fabricação e de ME 
- validade. Com  certificado da vigilância sanitária.  

Carne de frango, coxa e sobrecoxa, de primeira qualidade, embalagem 
plástica transparente, atóxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo 

27 2 de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade , peso 400,0 Declinou SCS COMERCIO 
líquido, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do LTDA ME  
Ministério da Saúde, DIPOA, n.304, de 22/04/96 e n. 145 de 22/04198, da 

- Resolução da ANVISA n. 105, de 19/05/99  
Carne de frango, peito, tipo sassami (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 

28 2 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, marcas e 250,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, ME 
DIPOA, n.304, de 22104/96 e n. 145 de 22/04198, da Resolução da ANVISA 

- o. 105, de 19105199  
Carne de frango, peito, tipo sassami (tiras de peito), sem osso e sem pele, 
congelado, 	de primeira 	qualidade, 	embalagem 	plástica transparente, 
intoxica, contendo, no máximo, 1 Kg, contendo rótulo de identificação do ABSOLUTO 

28 2 produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, marcas e 250,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Saúde, LTDA ME 
DIPOA, n.304. de 22104196 e o. 145 de 22104198, da Resolução da AN VISA 

- n. 105, de 19/05199  
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca íntegra, sem fungos, consistência firme, 

CELSO GALLON - 30 2 apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 170,0 Declinou 
transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. ME 

Embalada em saco plástico contendo o peso  
Cebola em cabeça, selecionada, de primeira qualidade, branca, tamanho 
médio a grande, com casca integra, sem fungos, consistência firme, 

30 2 apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, 170,0 4.3500 SUPERMERCADO 
NAIBO LTDA ME transporte e conservação em condições adequadas para o consumo. 

- Embalada em saco plástico contendo o peso 
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- Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, 
CELSO GALLON - 31 2 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 4.4000 ME contendo o peso 

Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, 
SUPERMERCADO 31 2 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 4.3500 NAIBO LTDA ME contendo o peso 

Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir CELSO GALLON - 32 2 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 Declinou ME primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir ABSOLUTO 

32 2 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e LTDA ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 2 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.9500 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como PLANALTO 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir COMERCIO E 

32 2 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12,9300 TRANSPORTADOR 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e A DE ALIMENTOS 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  LTDA 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 

SCS COMERCIO 32 2 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.9000 
LTDA ME primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 

33 2 alimenticias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 1200 Declinou SCS COMERCIO 
mencionadas. O produto deverá 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 gramas  
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 

33 2 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 120,0 Declinou e 	inou CELSO GALLON - 

mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exccto 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 gramas  
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 

33 2 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 
1200 57500 . 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA mencionadas. O produto devera 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 gramas  
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 
33 2 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 120,0 5,7000 COMERCIAL LTDA mencionadas. O produto devera estar sento de soja e derivados, exceto 

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 gramas  

34 2 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
34 2 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.4000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
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F 	A.E.M OESTE 
34 2 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.3500 COMERCIAL LTDA 

ME 
Coco ralado desidratado. 	Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

35 2 não acrescido de açúcar, pacote de lOOg. Acondicionado em embalagem A.E.M OESTE 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. ME 

Industria brasileira, com registro no Órgão competente.  
Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

35 2 não acrescido de açúcar, pacote de lOOg. Acondicionado em embalagem 
30, 0 Declinou SCS COMERCIO 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do LTDA ME 
produto e prazo de validade de no minimo 04 meses a partir da entrega. 

- Industria brasileira, com registro no órgão competente.  
Coco ralado desidratado. Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado. 

35 2 não acrescido de açúcar, pacote de IOOg. Acondicionado em embalagem 
30,0 Declinou CELSO GALLON - 

aluminizada, bem vedado, intacto. Deverá conter data de fabricação, lote do ME 
produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. 
Industria brasileira, com registro no órgão competente.  
Coco ralado desidratado. 	Deve constar na embalagem as seguintes 
características: Coco ralado, desidratado, parcialmente desengordurado, 

35 2 não acrescido de açúcar, pacote de IOOg. Acondicionado em embalagem ABSOLUTO 

alum inizada, bem vedado, intacto, Deverá conter data de fabricação, lote do 300 , 33500 . DISTRIBUIDORA 

produto e prazo de validade de no mínimo 04 meses a partir da entrega. LTDA ME 
- Industria brasileira, com registro no órgão competente.  

36 2 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de SOOg, SCS COMERCIO 
com data de fabricação e validade 50,0 Declinou 

 LTDA ME 

36 2 Colorau, colorífico com farinha de milho e atacam, embalagem de 500g, CELSO GALLON - 
com data de fabricação e validade 50,0 4.2000 

ME 

36 2 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500-, ABSOLUTO 

com data de fabricação e validade 50, 4. 1500 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

- 
36 2 Colorau, colorífico com farinha de milho e trocam, embalagem de 500g,  A.E.M OESTE 

com data de fabricação e validade 50, 0 4. 1000 COMERCIAL LTDA 
ME 

- PLANALTO 

36 2 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de SOOg, COMÉRCIO E 

com data de fabricação e validade 50, 4. 0500 TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
- Cravo da índia, produto alimentício, constituído por botões florais, limpos 

e sãos. Deve apresentar aspecto e cor característicos do produto, cheiro 
fortemente 	aromático 	de 	cravo 	da 	índia. 	Ausente 	de 	sujidade 	e 

37 2 contaminações 	fisicas. 	Embalagens 	plásticas, 	integras 	e 	vedadas 10,0 Declinou CELSO GALLON- 

hermeticamente com peso líquido de 12 gramas. Rotulagem contendo, ME 
indicações do fabricante, peso, ingrediente, data de fabricação, validade e 

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

38 2 Embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e ABSOLUTO 

procedência, informação nutricional, número do lote, data de fabricação e 30.0 Declinou DISTRIBUIDORA 

validade, quantidade do produto e registro no Ministério da Saúde LTDA ME 

41 2 Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico ABSOLUTO 
(embalagem de 400gr) 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

41 2 Doce de morango, ingredientes pola de fruta / água / açúcar e ácido cítrico A.E.M OESTE 

(embalagem de 400,") 100,0 100,0 3.8500 COMERCIAL LTDA 

41 2 Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico CELSO GALLON - 
- (embalagem de 400gr) 100,0 3.8000  ME 

42 2 Doce de uva, ingredientes pola de fruta / água / açúcar e ácido cítrico A.E.M OESTE 
(embalagem de 400gr) 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
Ervilha em conserva, embalagem tetrapack, peso mm. 200 gramas drenado, 

43 2 com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 80,0 Declinou CELSO GALLON - 

validade e peso liquido ME 
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Extrato de tomate, de primeira qualidade, concentrado puro (ingredientes: ABSOLUTO 
44 2 tomate e sal), cor vermelho, cheiro e sabor caracteristico, isento de peles e 70,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

sementes. Embalagem íntegra, sem rupturas, contendo 340 gramas  LTDA ME 

46 2 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno e ácido fálico. 
23500 CELSO GALLON - 

Embalagem de 1 kg - ' ME 

46 2 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fálico. 
2000 23000 SCS COMERCIO 

Embalagem de 1 kg ' LTDA ME 

46 2 Farinha de milho fina, 	fubá enriquecido com ferro e ácido fálico. 
Embalagem de 1 kg 200,0 2.2500 COMERCIAL 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 

47 2 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatário. 50,0 Declinou SCS COMERCIO 

O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 

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 ABSOLUTO 

47 2 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.3000 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 

- 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 

47 2 grumos (umidade), resíduos ou Impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 11.0000 CELSO GALLON - 

O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela ME 

com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg  
Farinha de trigo integral, enriquecida com ferro e ácido fálico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos 

48 2 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 3.2500 
- 

CELSO GALLON 

deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com ME 

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

48 2 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatário. O rótulo 15,0 3.2000 SCS COMERCIO 

deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com LTDA ME 

informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
integres. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). A.E.M OESTE 

49 2 Embalagem plástica, transparente, atáxica e resistente. A embalagem deve 20,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no árgão competente. Pacotes ME 
de 01kg 
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). ABSOLUTO 

49 2 Embalagem plástica, transparente, atáxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.9500 DISTRIBUIDORA 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no árgão competente. Pacotes LTDA ME 
deOl kg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e PLANALTO 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). COMERCIO E 

49 2 Embalagem plástica, transparente, atáxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.9000 TRANSPORTADOR 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no árgão competente. Pacotes A DE ALIMENTOS 

- de 01 kg  LTDA 
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). 

49 2 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.5000 
- 

CELSO GALLON 

apresentar lote do produto, safra, e Registro no árgão competente. Pacotes ME 

de 01 kg  

50 2 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 
gramas 20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

- 

LTDA ME 

50 2 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 
200 129000 CELSO GALLON - 

— gramas ME 
50 2 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 SCS COMERCIO 

gramas 200 
' 

12 8500 
LTDA ME 

51 2 Fermento químico em pá, embalagem de IOOgr 100,0 Declinou CELSO GALLON - 
ME 

ABSOLUTO 
51 2 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 2.4000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
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AE.M OESTE 
51 2 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 2.3800 COMERCIAL LTDA 

ME 
52 2 Folha d e louro seca (4 g) 15,0 Declinou CELSO GALLON - 

ME 
- ABSOLUTO 

52 2 Folha de louro seca (4 g) 15,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

A.E.M OESTE 
52 2 Folha de louro seca (4 g) 15.0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

53 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 Declinou CELSO GALLON - 
ME 

53 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 Declinou SCS COMERCIO 
LTDA ME 

ABSOLUTO 
53 2 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.3000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

53 2 Gelatina, embalagem 1kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.2500 COMERCIAL LTDA 
ME 

Leite líquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 2 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 Decl inou SCS COMERCIO 
fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. LTDA ME 
Embalagem tetrapack de 1 litro 
Leite líquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 2 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do ABSOLUTO 

fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. 1.600,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

Embalagem tetra pack de 1 litro LTDA ME 

Leite líquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 2 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do A.E.M OESTE 

fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. 1.600,0 3.0900 COMERCIAL LTDA 

Embalagem tetra pack de 1 litro ME 

Leite liquido integral, homogeneizado, ogeneizado 	submetido ao processo de ultra LANALTO 

58 2 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca do COMÉRCIO E 

fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. t.600,0 3.0800 TRANSPORTADOR 

Embalagem tetra pack de 1 litro A DE ALIMENTOS 
LTDA 

- Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 2 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 3.0000 CELSO GALLON - 
fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MA e/ ou MS. ME 
Embalagem tetra pack de 1 litro 

59 2 Leite sem Lactose 80,0 Declinou CELSO GALLON - 
 ME 

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

59 2 Leite sem Lactose 80,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
ABSOLUTO 

59 2 Leite sem Lactose 80,0 3.7000 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

ABSOLUTO 
60 2 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 8.3500 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

60 2 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 8.3000 SCS COMERCIO 
LTDA ME 

- Maçã fingi, de primeira qualidade, casca integra, sem ferimentos nem 
61 2 defeitos, apresentando grau de maturação tal que permita manipulação, o 1.000,0 Declinou CELSO GALLON - 

transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. ME 

63 2 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 SCS COMERCIO 
- gramas 80,0 Declinou 

 LTDA ME 

63 2 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 ABSOLUTO 

gramas 80,0 3.3800 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

63 2 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 A.E.M OESTE 
gramas 80,0 3.3500 COMERCIAL LTDA 

ME 
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Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com 
64 2 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 Declinou 

SCS COMERCIO 

contendo 500 gramas  LTDA ME 

Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com ABSOLUTO 
64 2 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 3.2500 DISTRIBUIDORA 
- contendo 500 gramas  LTDA ME 

Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, à base de farinha com 
CELSO GALLON - 64 2 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 3.0000 

contendo 500 gramas ME  

PLANALTO 
COMÉRCIO E 

65 2 Macarrão parafuso. Embalagem contendo SOOg. 200,0 Declinou TRANSPORTADOR 
A DE ALIMENTOS 

LTDA 
A.E.M OESTE 

65 2 Macarrão parafuso. Embalagem contendo 500g. 200,0 2.9500 COMERCIAL LTDA 
ME 

65 2 Macarrão parafuso. Embalagem contendo 500g. 200,0 2.9000 
CELSOGALLON- 

___ 

66 2 
Macarrão, industrial, tipo sêmola com ovos, formato cabelo de anjo. 

A.E.M OESTE 

Embalagem contendo 500 gramas 
150, 0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

66 2 
Macarrão, industrial, tipo sêmola com ovos, formato cabelo de anjo. 

150,0 3.0000 
CELSO GALLON - 

Embalagem contendo 500 gramas  ME 
Mamão formosa, de primeira qualidade, grande, grau de amadurecimento 

67 2 
médio, limpo, firme, íntegro, sem rupturas, lesões ou pancadas na casca, 

600,0 Declinou 
CELSO GALLON - 

isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à ME 
- superfície externa, acondicionado de forma a evitar danos tísicas 

Mandioca, limpa, fresca, de 1' qualidade, sem escurecimentos, tamanho 

68 2 
médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 

80,0 5.9000 
CELSO GALLON - 

plástica, transparente e resistente. No rótulo deve conter: informações do ME 
- fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  

Mandioca, limpa, fresca, de l 	qualidade, sem escurecimentos, tamanho 

68 2 
médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 

80,0 5.8500 
SUPERMERCADO 

plástica, transparente e resistente. No rótulo deve conter: informações do NAIBO LTDA ME 
fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  
Manga, Mito de tamanho médio, com características íntegras e de primeira 
qualidade, fresco, limpo, coloração uniforme, aroma, cor e sabor típicos da 
espécie, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a 

CELSO GALLOW - 
69 2 manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o 500,0 Declinou 

ME 
consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos 
aderidos à superficie externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, estar livre de resíduos de fertilizantes. 

Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% 
ABSOLUTO 

71 2 
de lipídios. isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 

30,0 6.9000 DISTRIBUIDORA 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando 

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

71 2 
de lipídios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 

300 , 6.8000 
CELSO GALLON - 

de polipropilen o atóxico resistente, original do fabricante, apresentando ME 
vedação adequada, com 1Kg.  
Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 

CELSO GALLON - 
73 2 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 5.0000 

ME 
Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  

Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 
SCS COMERCIO 

2 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 4.9900 
validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas 

LTDA ME E
validade. 

Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
ABSOLUTO 

2 em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 
30,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg 

LTDA ME 

Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
A.E.M OESTE 

74 2 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 

30,0 28.4000 COMERCIAL LTDA 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 

- Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  
ME 

74 2 
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicio nado 

30,0 28.0000 
CELSO OALLON - 

- em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do  - - ME 
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produto,  do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 
Produto registrado no Ministério da Agricultura Potes de 1 kg 

F 

Mel de abelha, natural, puro, sem conservan tes e aditivos. Acondicionado PLANALTO 

2 em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do COMÉRCIO E 
 produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 30,0 26.9000 TRANSPORTADOR 

Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg A DE ALIMENTOS 
LTDA 

Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 

74 2 em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 
30,0 26.5000 SCS COMERCIO 

produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. LTDA ME 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  
Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem 

A.E.M OESTE 
75 2 plástica atóxica de 500g, com tampa de lace. Na embalagem deve conter 100,0 7.7000 COMERCIAL LTDA descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal ME 

Melado batido de cana, 1° qualidade, sem sujidades, em embalagem 

75 2 plástica atóxica de 500g, com tampa de lace. Na embalagem deve conter 
100,0 7.5000 CELSO GALLON - 

descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de ME 
validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal  
Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas A.E.M OESTE 

77 2 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 2.2800 COMERCIAL LTDA 
de fabricação e de validade e peso líquido  ME 
Milho verde em conserva, embalagem tetra pack contendo 200 gramas ABSOLUTO 

77 2 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 2.2500 DISTRIBUIDORA 
- de fabricação e de validade e peso liquido  LTDA ME 

Mortadela de frango sem gordura, embalagem 	1 	kg. Contendo na SUPERMERCADO 79 2 embalagem descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação, 60,0 Declinou 
NAIBO LTDA ME lote e prazo de validade 

Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; ABSOLUTO 
81 2 

m 
 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOHJg. isento de gorduras trans. 100,0 3.6500 DISTRIBUIDORA 

(Embalagem 900 ml)  LTDA ME 
Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; 

CELSO GALLON- 81 2 extrato refinado, acidez máxima de0,6mgKOHIg, isento degordurastratas. 100,0 3.5000 
(Embalagem 900 ml)  ME 

Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; A.E.M OESTE 
81 2 extrato refinado, acidez máxima de 0.6 mg KOFI/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.4500 COMERCIAL LTDA 

(Embalagem 900 ml)  ME 
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de A.E.M OESTE 

82 2 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 5.3500 COMERCIAL LTDA 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir ME 
da data de entrega  
Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar PLANALTO 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de COMERCIO E 

82 2 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 5.3000 TRANSPORTADOR 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir A DE ALIMENTOS 
da data de entrega  LTDA 
Ovos de galinha vermelhos grandes, de primeira qualidade, frescos, com 
casca firme, intacta, lisa e limpa; isento de aditivos ou substâncias estranhas 

83 2 ao produto que sejam impróprias ao consumo. Inspecionado pelo Ministério 200,0 Declinou CELSO GALLON - 

da Agricultura. Deve ser entregue em embalagem de dúzia, em caixa ME 

- atóxica, devidamente rotulada, conforme legislação vigente  
Pão de milho fatiado. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de 

85 2 validade, ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica 300,0 Declinou CELSO GALLON - 
- transparente, lacrada ME  

Pão de milho fatiado. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de PADARIA E 

85 2 validade, ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica 300,0 8.8900 CONFEITARIA 

transparente, lacrada RIQUEZA LTDA- 
ME 

- Pão francês. Peso aproximadamente 50 gramas/unidade. Feito no dia da 

86 2 entrega. Com  rótulo contendo peso, data de fabricação e de validade, 400,0 Declinou CELSO GALLON - 
ingredientes e identificação da empresa. Embalagem plástica, transparente, ME 

- lacrada 

Pão integral fatiado. Peso aprox. 500 a 700 gramas/unidade. as/unidade. Embalagem ADARIA E 
87 2 transparente, atóxica, resistente, lacrado, com rótulo contendo identificação 200,0 8.4900 CONFEITARIA 

da empresa, peso, data de fabricação, data de validade e ingredientes RIQUEZA LTDA' 
ME 
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Pão integral fatiado. Peso aprox. 500 a 700 gramas/unidade. Embalagem 
87 2 transparente, atóxica, resistente, lacrado, com rótulo contendo identificação 200,0 8.0000 CELSO GALLON - 

- da empresa, peso, data de fabricação, data de validade e ingredientes ME  

Pepino, in natura, frutos colhidos ainda imaturos, com sementes incipientes, 
88 2 coloração uniforme, firmes, sem defeitos: manchados, injúrias mecânicas e 150,0 Declinou CELSO GALLON - 

- queima de sol. Frutos frescos acondicionados ME 

Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. 
CELSO GALLON - 89 2 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 Declinou 

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

Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 
89 2 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 3.4000 DISTRIBUIDORA 
- fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 

PLANALTO 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. COMÉRCIO E 

89 2 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 3.3800 TRANSPORTADOR 
fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas. A DE ALIMENTOS 

LTDA 

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

91 2 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as COMÉRCIO E 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100, 0 Declinou TRANSPORTADOR 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada A DE ALIMENTOS 
LTDA 

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

9t 2 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem ABSOLUTO 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada LTDA ME 

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

91 2 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 13.0000 COMERCIAL LTDA  
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 2 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 00,0 12.9000 SCS COMERCIO  
informações ações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do ABSOLUTO 

92 2 registro no Ministério da Agricultura/SJF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem LTDA ME 
plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem - 

deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 
92 2 registro no Ministério da Agricultura!SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 25.5000 CELSO GALLON - 

e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 

plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do A.E.M OESTE 

92 2 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 25.4000 COMERCIAL LTDA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 

- plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

92 2 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 25.0000 SCS COMERCIO 

e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem LTDA ME 

plástica transparente  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

95 2 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.3000 DISTRIBUIDORA 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 

95 2 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.2000 CELSO GALLON - 

mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva ME 

PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 2 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.1000 TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
- Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 

95 2 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 3.000 SCS COMERCIO 

- mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDAME 
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Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 2 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 
70 O 1 6000 CELSO GALLON - 

apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. ' ME 
Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve ABSOLUTO 

2 apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. 700 
' 

1 5500 DISTRIBUIDORA 

— Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio. LTDA ME 

Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 2 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 
700 1 5000 SCS COMERCIO 

apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. ' LTDA ME 
Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Suco de uva tinto integral - Integral, natural. Composto extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas cremosas; apresentação na 
forma líquida, engarrafado em embalagem de vidro, contendo no mínimo 
1,5 litros; liquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico A.E.M OESTE 

97 2 adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
conservação 	até o consumo; 	isento 	de fragmentos das partes não ME 
comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações  
Suco de uva tinto integral - Integral, natural. Composto extraído pelo 
esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas; apresentação na 
forma liquida, engarrafado em embalagem de vidro, contendo no mínimo 
1,5 litros; liquido obtido da fruta madura e sã; processo tecnológico 

SCS COMERCIO 97 2 adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e 200,0 9.9500 
LTDA ME conservação 	até o consumo; isento 	de fragmentos das partes não 

comestíveis e sem açúcar; cor, cheiro e sabor próprio; validade mínima 180 
dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 rol. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. 

100 2 
Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 

1000 33000 CELSO GALLON - 
de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar ' ME 
na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 

ABSOLUTO 
100 2 Isento de corantes artificiais, ácidos orgánicos e minerais estranhos, livre 

100,0 3.2800 DISTRIBUIDORA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 
na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, LTDA ME 

— nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. 

100 2 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre A E M OESTE 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve con star 1000 , 32500 . COMERCIAL LTDA 

na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, ME 

nome e/ou marca e ingredientes  
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 ABSOLUTO 

2 3 hermeticamente, contendo 5 kg. Deverá conter os dados de identificação e 150,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. O produto deve estar de acordo com as normas de 

— saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF. INMETRO e outras).  
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 

6 3 rançoso, Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem A E MOESTE 

devera conter externamente os dados de identificação e procedencia, 40,0 56000 COMERCIAL LTDA 

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

produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, lutaria, 
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 apartir de matérias primas sãs e limpas, isentas 

SCS COMERCIO 6 3 de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 40,0 5.5000 
rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem LTDA ME 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 
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informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou PLANALTO 

6 3 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem COMÉRCIO E 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 40,0 5.4500 TRANSPORTADOR 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do A DE ALIMENTOS 
produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, LTDA 
pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, ABSOLUTO 

7 3 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 12.4500 DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, l impo, LTDA ME resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituidos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 3 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 12.4000 CELSO GALLON - 
estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (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 PLANALTO maior que 6 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar coloração COMÉRCIO E clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 20,0 Declinou TRANSPORTADOR insetos, fungos e matéria terrosa. A embalagem deve conter: Indicação do 
fabricante, produto, peso, ingredientes, informação nutricional, data de A DE ALIMENTOS 

fabricação, 	prazo 	de 	validade 	e 	demais 	especificações 	exigidas 	na LTDA 

- legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
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 

8 3 clara e grânulos soltos, ou seja, sem sinais de umidade e sujidades, livre de 20, 0 2. 8000 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 demais 	especificações 	exigidas 	na 
legislação vigente. Embalagem 200 gramas  
Bebida láctea com polpa (morango e coco). 	Rotulagem obrigatória SUPERMERCADO 12 3 seguindo legislação específica. Registro no SIE ou 5fF. Embalagem de 900 1.000,0 Declinou 

- ml NAIBO LTDA ME 

Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória A.E.M OESTE 
12 3 seguindo legislação específica. Registro no SIE ou 5W. Embalagem de 900 1.000,0 4.2500 COMERCIAL LTDA 

mi   ME 
Bebida láctea com polpa (morango e coco). 	Rotulagem obrigatória 

12 3 seguindo legislação específica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.2000 CELSO GALLON - 
ME 

15 3 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em I 400,0 4.8400 SCS COMERCIO 
pacotes com 400 gramas  LTDA ME 

IS 3 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trens. Embalagem tipo 3 em 1 ,  A.E.M OESTE 

pacotes com 400 gramas 400,0 4.8000 COMERCIAL LTDA 
ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento ABSOLUTO 
21 3 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
- de 200 gramas  LTDA ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 
21 3 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.8000 COMERCIAL LTDA 
- de 200 gramas  ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
21 3 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.7000 SCS COMERCIO 
- 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 A.E.M OESTE 

22 3 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.6500 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 

- prazo de validade. 
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Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

SCS COMERCIO 22 3 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.5000 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e LTDA ME 

prazo de validade.  
Cenoura selecionada, de primeira qualidade, lisa, fresca, sem brotos, 

CELSO GALLON - 31 3 bolores, nem rachaduras, isenta de sujidades. Embalada em saco plástico 150,0 Declinou 
contendo o peso  ME 

Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como PLANALTO 
flocos de milho açucarados. Validade minima de 12 (doze) meses a partir COMÉRCIO E 

32 3 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 Declinou TRANSPORTADOR 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e A DE ALIMENTOS 
incolor de t Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  LTDA 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 3 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.8800 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 

32 3 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.8000 SCS COMERCIO 

primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e LTDA ME 

incolor de l Kg. Reembaiados em caixas de papelão reforçadas  
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 ABSOLUTO 

33 3 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 120, 5. 6000 DISTRIBUIDORA mencionadas. O produto deverá 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 gramas  
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 
alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser A.E.M OESTE 

33 3 mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto 120,0 5.5000 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  

ABSOLUTO 
34 3 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.3000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

34 3 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.2500 COMERCIAL LTDA 
ME 

- 36 3 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500g, 
50,0 Declinou CELSO GALLON - 

com data de fabricação e validade ME 

36 3 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500g, ABSOLUTO 

com data de fabricação e validade 50,0 4.0000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

36 3 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500g, A.E.M OESTE 

com data de fabricação e validade 50,0 3.9700 COMERCIAL LTDA 
ME  

PLANALTO 

Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500- , COMÉRCIO E 
36 3 com data de fabricação e validade 50,0 3.9000 TRANSPORTADOR 

A DE ALIMENTOS 
 LTDA 

41 3 Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico A.E.M OESTE 

(embalagem de 400gr) 100,0 3.7500 COMERCIAL LTDA 
ME 

41 3 Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cínico 100,0 3.5000 CELSO GALLON - 
(embalagem de 400gr)  ME 

46 3 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro o e ácido fálico. CELSO GALLON - 
- ______ Embalagem de 1 kg 00,0 Declinou 

 ME 

46 3 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno c ácido fólico. 
200,0 2.2000 SCS COMERCIO 

______ ____  Embalagem de 1 kg  LTDA ME 
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- 

46 3 Farinha de milho fina, Sabá enriquecido com ferro e ácido fálico. A.E.M OESTE 

Embalagem de 1 kg 200,0 2.1500 COMERCIAL 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 

47 3 grumos (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 Declinou CELSO GALLON - 

O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela ME 

com informações nutricionais. Embalagem 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 

47 3 grames (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. 50,0 10.9500 DISTRIBUIDORA 
O rótulo deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela LTDA ME 
com informações nutricionais. Embalagem de 5 kg  
Farinha de trigo integral, enriquecida com feno e ácido fólico. Não deverá 
apresentar cor escura ou mistura com outras farinhas, formação de grumos 

CELSO GALLON - 48 3 (umidade), resíduos ou impurezas, nem rendimento insatisfatório. O rótulo 15,0 Declinou 
deve conter informações do fabricante, lote do produto e tabela com ME 

informações nutricionais. Embalagem 1 kg.  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). ABSOLUTO 

49 3 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.4500 DISTRIBUIDORA 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes LTDA ME 

- de0lkg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e PLANALTO 
integros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). COMERCIO E 

49 3 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.4000 TRANSPORTADOR 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes A DE ALIMENTOS 
deølkg  LTDA 
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
integros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). 

CELSO GALLON - 49 3 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.3000 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes ME 

de 01kg  

50 3 Fermento biológico instantâneo seco, embalado a vácuo, pacote com 500 CELSO GALLON - 
gramas 20,0 Declinou  ME 

ABSOLUTO 
SI 3 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 2.3500 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

51 3 Fermento químico em pó, embalagem de IOOgr 100,0 2.3000 COMERCIAL LTDA 
ME 

ABSOLUTO 
53 3 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.2000 DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 
A.E.M OESTE 

53 3 Gelatina, embalagem 1kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.1500 COMERCIAL LTDA 
ME 

Leite liquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 3 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 Declinou 
A.E.M OESTE 

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

Leite líquido integral, homogeneizado, submetido ao processo de ultra 

58 3 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do 1.600,0 Declinou CELSO GALLON - 
fabricante, prazo de validade e peso líquido; ter registro no MA e/ou MS. ME 
Embalagem tetra pack de 1 litro 

Leite líquido integral, homogeneizado, ogeneizado 	submetido ao processo de ultra LANALTO 

58 3 pasteurização, 	esterilizado 	(UHT), 	longa 	vida, 	contendo 	marca 	do COMÉRCIO E 

fabricante, prazo de validade e peso liquido; ter registro no MA e/ou MS. 1.600,0 2.9900 TRANSPORTADOR 

Embalagem tetra pack de 1 litro A DE ALIMENTOS 
LTDA 

- ABSOLUTO 
60 3 Leite em pó integral, embalagem com 400 gramas 30,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

LTDAME 

63 3 Macarrão, industrial, tipo conchinha, para sopa. Embalagem contendo 500 ABSOLUTO 
80,0 Declinou DISTRIBUIDORA gramas 

LTDA ME 
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Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, á base de farinha com 
CELSO GALLON - 64 3 ovos, de primeira qualidade, intacto e hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 Declinou 

- contendo 500 gramas  ME 

Macarrão, industrial, tipo espaguete ou talharim, á base de farinha com ABSOLUTO 
64 3 ovos, de primeira qualidade, intacto c hermeticamente vedado. Embalagem 200,0 2.9900 DISTRIBUIDORA 

contendo 500 gramas  LTDA ME 
A.E.M OESTE 

65 3 Macarrão parafuso. Embalagem contendo 500g. 200,0 2.8500 COMERCIAL LTDA 
ME 

65 3 Macarrão parafuso. Embalagem contendo SOOg. 200,0 2.7000 CELSO GALLON - 
ME  

Mandioca, limpa, fresca, de 1° qualidade, sem escurecimentos, tamanho 

68 3 médio, sem casca, lavada, congelada, acondicionada em embalagem 
80,0 Declinou CELSO GALLON - 

plástica, transparente e resistente. No rótulo deve conter: informações do ME 
fabricante, especificações do produto, data de fabricação e de validade  
Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% 

ABSOLUTO 
71 3 de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: Potes 30,0 6.7500 DISTRIBUIDORA de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando 

vedação adequada, com 1Kg.  LTDA ME 

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

71 3 de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes CELSO OALLON - 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando 30,0 6.5000 ME 
vedação adequada, com 1Kg.  
Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem CELSO GALLON - 73 3 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 4.9000 
validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  ME 

Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 
SCS COMERCIO 73 3 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 4.8000 LTDAME validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  

Mel de abelha, natural, poro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado PLANALTO 

em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do COMÉRCIO E 

produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 30, 0 Declinou TRANSPORTADOR 

Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg A DE ALIMENTOS 
LTDA 

Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do A.E.M OESTE 

produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 30,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  ME 

Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
em potes de plástico, atãxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 30,0 26.0000 CELSO GALLON - 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. ME 

- Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
empoles de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do SCS COMERCIO 
produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. 30,0 25.9000 

LTDA ME 
Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  
Melado batido de cana, 10  qualidade, sem sujidades, em embalagem 
plástica atóxica de SOOg, com tampa de lace. Na embalagem deve conter CELSO OALLON - 
descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 100, 0 Declinou ME 

- validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal  
Melado batido de cana, 1 0  qualidade, sem sujidades, em embalagem 

75  
3 plástica atóxica de 500g, com tampa de lace. Na embalagem deve conter AE.M OESTE 

descrição do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 7.4000 COMERCIAL LTDA 

validade. Com  registro de inspeção federal, estadual ou municipal  ME 

Milho verde em conserva, embalagem letra pack contendo 200 gramas A.E.M OESTE 
77 3 drenado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 80,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

de fabricação e de validade e peso liquido  ME 
Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; A.E.M OESTE 

81 3 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOFI/g, isento de gorduras trans. 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
- (Embalagem 900 mi)  ME 

Oleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; ABSOLUTO 
81 3 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.4200 DISTRIBUIDORA 
- 

(Embalagem 900 MI)  LTDA ME 
Oleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; 

81 3 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOHIg, isento de gorduras trans. 100,0 3.3000 CELSO GALLON - 

- (Embalagem 900 ml) ME 
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Orégano, desidratado, embalagem de 100 gramas. Não deverá apresentar 
misturas inadequadas ao produto, presença de impurezas, formação de A.E.M OESTE 

82 3 grumos, coloração clara demais, sabor alterado e peso insatisfatório. A 20,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
embalagem deve estar intacta, prazo de validade mínimo de 6 meses a partir ME 

- da data de entrega  

Pão integral fatiado. Peso aptos. 500 a 700 gram as/unidade. Embalagem PADARIA E 

87 3 transparente, atóxica, resistente, lacrado, com rótulo contendo identificação 200,0 Declinou CONFEITARIA 

da empresa, peso, data de fabricação, data de validade e ingredientes RIQUEZA LTDA- 
ME 

PLANALTO 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. COMÉRCIO E 

89 3 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 Declinou TRANSPORTADOR 
fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas. A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Polvilho azedo, tipo 1, origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula. ABSOLUTO 

89 3 Embalagem em polietileno, contendo descrição do produto, data de 30,0 3.3000 DISTRIBUIDORA 
fabricação, lote e prazo de validade. Pacote com 500 gramas.  LTDA ME 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem A.E.M OESTE 

91 3 contendo t kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 12.5000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação ME e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 3 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

100,0 12.4000 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

CELSO GALLON - 92 3 registro no Ministério da Agricultura'SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 24.5000 ME e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem 
plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do A.E.M OESTE 

92 3 registro no Ministério da AgriculturalSlF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 24.4000 COMERCIAL LTDA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 

- plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

SCS COMERCIO 92 3 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 24.0000 LTDA ME e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem 
- plástica transparente  

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. SCS COMERCIO 95 3 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 Declinou LTDAME mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. 

CELSO GALLON - 95 3 Composição: 100% mandioca. Em cmbalagem plástica intacta, isento de 100,0 Declinou 
ME mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva 

Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 
95 3 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.9000 DISTRIBUIDORA 
- mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 

PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 3 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.7000 TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 3 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 70,0 Dec linou CELSO GALLON - 

apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. ME 
Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 3 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve ABSOLUTO 

apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. 70, 1. 4800 DISTRIBUIDORA 

Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio. LTDA ME 

Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg, Entregue saco plástico transparente, 

96 3 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 70,0 1.4500 SCS COMERCIO 
apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. LTDA ME 
Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 

100,0 Declinou CELSO GALLON - 

Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. ME 
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Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 
de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 
na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. SOLUTO 

100 3 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos;e minerais estranhos, livre 1000 , 3.2200 DISTRIBUIDORA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar LTDA jifi na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
-- nome e/ou marca e ingredientes  

Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. A.E.M OESTE 

100 3 
Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 100,0 3.2000 COMERCIAL LTDA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar ME na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 

— nome e/ou marca e ingredientes  
Amido de milho. Produto deve seguir as seguintes características: amiláceo 
extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas PLANALTO de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou COMÉRCIO E 

6 4 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca caracteristica. A embalagem 40,0 Declinou TRANSPORTADOR 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, A DE ALIMENTOS informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do LTDA 
produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou A.E.M OESTE 

6 4 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca caractenstica. A embalagem 40,0 5.4000 COMERCIAL LTDA deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, ME informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas 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 partir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

6 4 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca caracteristica. A embalagem 40,0 5.3500 SCS COMERCIO 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, 

— pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, SOLUTO 

7 4 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 12.3500 DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LTDA ME resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 4 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 12.3000 CELSO GALLON - 
estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5kg  
Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória A.E.M OESTE 

12 4 seguindo legislação específica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.1500 COMERCIAL LTDA 
ml  ME 
Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória 

CELSO GALLON - 12 4 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 4.0000 ME ml  

15 4 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 11 
400,0 4.7500 SCS COMERCIO 

pacotes com 400 gramas  LTDA ME 

15 4 Biscoito doce, tipo maria, livre de g -gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, A.E.M OESTE 

pacotes com 400 gramas 400,0 4.7000 COMERCIAL LTDA 
ME 

- Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 1 1 A.E.M OESTE 
21 4 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 	1  11.6500 COMERCIAL LTDA 
- de 200 gramas  ME 
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Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
SCS COMERCIO 21 4 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.6000 LTDA ME de 200 gramas  

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 

22 4 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.4500 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 
prazo de validade.  
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

SCS COMERCIO 22 4 a Resolução RDC ri'277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.4000 LTDAME Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e 
- prazo de validade. 

Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade minima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 4 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.7800 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir SCS COMERCIO 32 4 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.7000 LTDAME primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 ABSOLUTO 

33 4 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 120,0 5.4500 DISTRIBUIDORA mencionadas. O produto deverá 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 - rigida 
(plástico ou lata), de 400 gramas  
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 

33 4 alimenticias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 
120,0 5.3500 COMERCIAL LTDA mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto 

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 gramas  

ABSOLUTO 
34 4 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.2000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
A.E.M OESTE 

34 4 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.1500 COMERCIAL LTDA 
ME 

Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de 500g, A.E.M OESTE 
36 4 com data de fabricação e validade 50,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

36 4 Colorau, colorífico com farinha de milho e urucum, embalagem de SOOg, 
50,0 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA com data de fabricação e validade 

LTDAME 

41 4 Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico A.E.M OESTE 

(embalagem de 400gr) 100,0 3.4500 COMERCIAL LTDA 
ME 

Doce de morango, ingredientes pela de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 100,0 3.4000 CELSO GALLON - 
(embalagem de 400gr) ME 

46 4 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com feno e ácido fálico. 
200,0 2.1000 SCS COMERCIO 

Embalagem de 1 kg  LTDA ME 

46 4 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fálico. A.E.M OESTE 

Embalagem de 1 kg 200,0 2.0500 COMERCIAL LTDA 
ME 

Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). ABSOLUTO 

49 4 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 Declinou DISTRIBUIDORA 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes LTDA ME 
de 01kg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e PLANALTO 

- íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). 20,0 4.2000  COMÉRCIO E 
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Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve TRANSPORTADOR 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes A DE ALIMENTOS 
de0lkg  LTDA 
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). 

49 4 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.1000 
CELSO GALLON - 

apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes 
ME 

de 01kg  

A.E.M OESTE 
51 4 Fermento químico em pó, embalagem de 1 OOgr 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
ABSOLUTO 

51 4 Fermento químico em pó, embalagem de 1 OOgr 100,0 2.2500 DISTRIBUIDORA 
LTDAME 

ABSOLUTO 
53 4 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.1000 DISTRIBUIDORA 

LTDAME 
AE.M OESTE 

53 4 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.0500 COMERCIAL LTDA 
ME 

A.E.M OESTE 
65 4 Macarrão parafuso. Embalagem contendo SOOg. 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
- Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no mínimo 80% 

71 4 
de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: potes 

30,0 Declinou 
CELSO GALLON - 

de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando ME 
- vedação adequada, com 1Kg.  

Margarina cremosa com sal, de primeira qualidade, com no minimo 80% 
ABSOLUTO 

71 4 
de lipidios, isenta de gorduras trans. (Embalagem 1Kg) Embalagens: Potes 

30,0 6.4500 DISTRIBUIDORA 
de polipropileno atóxico resistente, original do fabricante, apresentando 

LTDA ME - vedação adequada, com 1Kg.  
Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 

CELSO GALLON - 
73 4 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 4.7000 

ME 
validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  
Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 

SCS COMERCIO 
73 4 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 4.6500 

LTDA ME 
validade. Tamanho da massa média. Pacote com 500 gramas  
Mel de abelha, natural, puro, sem conservantes e aditivos. Acondicionado 
em potes de plástico, atóxico, lacrado, com rótulo contendo informações do 

30,0 Declinou 
CELSO GALLON - 

produto, do local produzido, da inspeção, data de fabricação e de validade. ME 
- Produto registrado no Ministério da Agricultura. Potes de 1 kg  

Oleo de soja refinado, de primeira qualidade. 100% natural; comestível; ABSOLUTO 
81 4 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.2900 DISTRIBUIDORA 

(Embalagem 900 mil  LTDA ME 
Oleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; 

CELSO GALLON - 
SI 4 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH Jg, isento de gorduras trans. 100,0 3.2500 

ME - (Embalagem 900 mil 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

A.E.M OESTE 
91 4 

contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 
100,0 12.0000 COMERCIAL LTDA 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 

ME 

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

91 4 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

00,0 11.9900 
SCS COMERCIO 

informações ações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

CELSO GALLON- 
92 4 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 23.5000 

e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem 
ME 

plástica transparente  

Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do A.E.M OESTE 

92 4 registro no Ministério da Agricu!tura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 23.4000 COMERCIAL LTDA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 

- plástica transparente 
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 

SCS COMERCIO 
92 4 deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 200,0 23.0000 
- registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA,  

LTDA ME 
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e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem 
plástica transparente  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

95 4 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 26500 DISTRIBUIDORA 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 

PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 4 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.6000 TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
— Sal refinado, iodado. Embalagem 1 kg. Entregue saco plástico transparente, 

96 4 resistente, não deve apresentar sujidades e umidade. Embalagem deve 
70,0 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA apresentar data de fabricação e data de validade e tabela nutricional. 

LTDA ME Ingredientes: sal refinado extra, iodato de potássio.  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 mi. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. ABSOLUTO 

100 4 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 100,0 3.1800 DISTRIBUIDORA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar LTDA ME na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 °' A.E.M OESTE 

100 4 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre 100, 0 3.1500 COMERCIAL LTDA de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar ME na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, 
nome e/ou marca e ingredientes  
Amido de milho. Produto deve seguir 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 A.E.M OESTE 

6 5 
rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca caracteristica. A embalagem 40,0 5.3000 COMERCIAL LTDA deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, ME informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas 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 apartir de matérias primas sãs e limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou 

6 5 rançoso. Sob a forma de p6. Com  a cor branca característica. A embalagem 40,0 5.2500 SCS COMERCIO 
deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, LTDA ME 
informação nutricional, número do lote, data de fabricação e validade do 
produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, 
pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  
Arroz parboilizado, tipo I,classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, ABSOLUTO 

7 5 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas;e materiais 100,0 12.2500 DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LTDA ME resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5kg  
Arroz parboilizado, tipo 1. classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g / 100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 5 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 100,0 12.0000 CELSO GALLON - 
estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, li mpo, ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Bebida láctea com polpa (morango e coco). Rotulagem obrigatória A.E.M OESTE 

12 5 seguindo legislação especifica. Registro no SIE ou SIF. Embalagem de 900 1.000,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ml  ME 

15 5 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 400,0 4.6500 SCS COMERCIO 
pacotes com 400 gramas  LTDA ME 

Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1 ,  
A.E.M OESTE 

15 5 pacotes com 400 gramas 400,0 4.6000 COMERCIAL LTDA 
ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 
21 5 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.5500 COMERCIAL LTDA 

de 200 gramas  ME 
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas c açúcar, no momento 

SCS COMERCIO 21 5 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.5000 
de 200 gramas LTDA ME 
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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 

22 5 a Resolução RDC n°  277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.3000 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 

______ prazo de validade. 
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

22 5 a Resolução RDC n' 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.2500 SCS COMERCIO 

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

prazo de validade. 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 5 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.6800 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 

32 5 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.6000 COMERCIO 

primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e LTDAME 

incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 

33 5 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser ABSOLUTO 

mencionadas. O produto devera estar isento de soja e derivados, exceto 120,0 5.3000 DISTRIBUIDORA 

lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não LTDA 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 maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

33 5 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser A E M OESTE 

mencionadas. O produto devera estar isento de soja e derivados, exceto 1200 5.2000 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  

A.E.M OESTE 
34 5 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
ABSOLUTO 

34 5 Chocolate Granulado (embalagem 500 gr) 10,0 8.1000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

41 Doce de morango, ingredientes pois de fruta / água / açúcar e ácido cítrico 
(embalagem de 400gr) 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 

46 5 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fúlico. 
2000 20400 SCS COMERCIO 

Embalagem de 1 kg , LTDA ME 

46 5 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fálico. 
Embalagem de 1 kg 2000 2.0300 COMERCIAL LTDA 

ME 
- Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e 

íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). 
49 5 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 Declinou CELSO GALLON - 

apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes ME 

de 01 kg  
Feijão preto, tipo 1, safra nova. Deve conter 98% de grãos inteiros e PLANALTO 
íntegros. Sem mofo, bolor, caruncho, impurezas (grãos partidos e pedras). COMERCIO E 

49 5 Embalagem plástica, transparente, atóxica e resistente. A embalagem deve 20,0 4.0000 TRANSPORTADOR 
apresentar lote do produto, safra, e Registro no órgão competente. Pacotes A DE ALIMENTOS 

- de 01 kg  LTDA 
ABSOLUTO 

53 5 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 14.0000 DISTRIBUIDORA 
LTDA ME 

A.E.M OESTE 
53 5 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 13.9500 COMERCIAL LTDA 

ME 

Rua João Mari, 55—Centro - CEP: 89.895-000 - Riqueza - 53/ 
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Massa para pastel, fresca, resfriada, espessura fina, contendo na embalagem 
73 5 descrição do produto, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de 100,0 Declinou CELSO GALLON - 

validade. Tamanho da massa média Pacote com 500 gramas ME  ____________________ 
Óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; 

81 5 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 Declinou CELSO OALLON - 

(Embalagem 900 ml) 
óleo de soja refinado, de primeira qualidade, 100% natural; comestível; ABSOLUTO 

81 5 extrato refinado, acidez máxima de 0,6 mg KOH/g, isento de gorduras trans. 100,0 3.2400 DISTRIBUIDORA 
- (Embalagem 900 ml)  LTDA ME 

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

91 5 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 11.9000 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 5 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 
100,0 11.8000 SCS COMERCIO 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

SCS COMERCIO 92 5 registro no Ministério da AgriculturalSlF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 Declinou 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem LTDA ME 

plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

92 5 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 22.5000 CELSO OALLON - 

e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 

plástica transparente  
Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do A.E.M OESTE 

92 5 registro no Ministério da Agricultura/StF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 22.4000 COMERCIAL LTDA 
e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 
plástica transparente  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

95 5 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.5500 DISTRIBUIDORA 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 

PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 5 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.5000 TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 mi. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 " 

100 5 an Isento de cortes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre ABSOLUTO 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 100,0 3.1000 DISTRIBUIDORA 

na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, LTDA ME 

nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 mi. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. 

100 5 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre A.E.M OESTE 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 3.0500 COMERCIAL LTDA 

na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, ME 

nome e/ou marca e ingredientes  
Amido de milho. Produto deve seguir 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 

6 6 rançoso. Sob a forma de pó. Com  a cor branca característica. A embalagem A.E.M OESTE 

deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, 40,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

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

produto. Acondicionado em caixas de papel impermeável fechado, intacta, 
— pacotes de 1kg cada. Com  registro no órgão competente. Não conter glúten.  

Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 6  mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais ABSOLUTO 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 100,0 tl.9500 DISTRIBUIDORA 

resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação  LTDA ME 
— Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado), Embalagem de 5kg  

7 6 Arroz parboilizado, IO 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
100,0 11.9000 CELSO GALLON - 

teor de unidade máxima 15% (g /100 	),isento de suiidades, parasitas,  ME 
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mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 
estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5kg  

15 6 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 400,0 4.5500 SCS COMERCIO 
pacotes com 400 gramas  LTDA ME 

15 6 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras tran s. Embalagem tipo 3 em 1, A.E.M OESTE 
pacotes com 400 gramas 400.0 4.5000 COMERCIAL LTDA 

ME 
- Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 

21 6 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.4500 COMERCIAL LTDA 
de 200 gramas  ME 
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 

21 6 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.4000 SCS COMERCIO 

- 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 A.E.M OESTE 

22 6 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.2000 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 
prazo de validade. 
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

SCS COMERCIO 22 6 a Resolução RDC ri' 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.1000 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e LTDAME 

prazo de validade. 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir ,&E.M OESTE 

32 6 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.5800 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrílhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 

32 6 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.5000 SCS COMERCIO 

primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e AME 

incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 

33 6 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser ABSOLUTO 

mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto t20,0 5.1000 DISTRIBUIDORA 

lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não LTDA 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 maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

33 6 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 120,0 5.0000 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  

46 6 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. 
200.0 2.0000 SCS COMERCIO 

- Embalagem de 1 kg  LTDA ME 

46 6 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro o 	e 	ácido fólico. .E.M OESTE 

Embalagem de 1 kg 200,0 1.9800 COMERCIAL LTDA 
ME 

A.E.M OESTE 
53 6 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 Declinou COMERCIAL LTDA 

ME 
ABSOLUTO 

53 6 Gelatina, embalagem 1 kg, sabores: cereja, morango, framboesa, uva 180,0 13.9000 DISTRIBUIDORA 
 LTDA ME 

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

91 6 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100.0 11.5000 COMERCIAL LTDA 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

' Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 114000 SCS COMERCIO 

- LTDA ME 
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informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada 

Queijo muçarela fatiado, interfolhado, embalado a vácuo, na embalagem 
deverá conter: descrição do produto, marca do fabricante, número do 

92 6 registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, data de fabricação, lote 200,0 Declinou CELSO GALLON - 

e prazo de validade. O produto deve estar acondicionado em embalagem ME 
plástica transparente  
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

95 6 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.4500 DISTRIBUIDORA 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 

- PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 6 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100.0 2.4000 TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2%. 

100 6 Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre ABSOLUTO 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 100,0 3.0000 DISTRIBUIDORA 

na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, LTDA ME 

- nome e/ou marca e ingredientes  
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2%. 

100 6 Isento de corantes artificiais, ácidos orgánicos e minerais estranhos, livre A.E,M OESTE 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 100.0 2.9500 COMERCIAL LTDA 

na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, ME 

nome e/ou marca e ingredientes  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

ABSOLUTO 
7 7 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 

100, 11. 8000 DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação LTDA ME 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 7 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 
100,0 11,7000 CELSO GALLON - 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  

IS 7 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 
400,0 4.4900 SCS COMERCIO 

pacotes com 400 gramas  LTDA ME 

15 7 Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1 , 
A.E.M OESTE 

pacotes com 400 gramas 400,0 4.4800 COMERCIAL LTDA 
ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 
21 7 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.3500 COMERCIAL LTDA 
- de 200 gramas  ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
21 7 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.2000 SCS COMERCIO 

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 A.E.M OESTE 

22 7 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.0500 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 

- prazo de validade. 
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

22 7 a Resolução RDC ri- 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 10.0000 SCS COMERCIO 

Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e LTDAME 

- prazo de validade. 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 7 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.4800 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 

- incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 

32 7 flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 100,0 12.4500 SCS COMERCIO 
- da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem LTDA ME 
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1 primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 

33 7 
alim enticias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser AB SOLUTO 

mencionadas. O produto deverá estar isento de soja e derivados, exceto 120,0 4.9900 DISTRIBUIDORA 

lecitina de soja, e de farinhas e/ou espessastes na sua formulação. Não LTDA 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 maltodextrina, podendo conter sal, leite em 
pó e/ou soro de leite, vitaminas e minerais, além de outras substâncias 

33 7 
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 
120,0 4.9000 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  

46 7 
Farinha de milho fina, ffibá enriquecido com ferro e ácido fólico. 

200,0 1.9500 
SCS COMERCIO 

Embalagem de 1 kg  LTDA ME 

46 7 
Farinha de milho fina, Sabá enriquecido com ferro e ácido fólico. A.E.M OESTE 

Embalagem de 1 kg 200,0 1.9000 COMERCIAL LTDA 
ME 

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

91 7  
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 11.3000 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME  

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

91 7 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

100, 0 11. 2000 
SCS COMERCIO 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
— e de validade. A embalagem deve estar lacrada 

PLANALTO 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. COMÉRCIO E 

95 7 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 Declinou TRANSPORTADOR 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva A DE ALIMENTOS 

LTDA 
Sagu, classe pérola, tipo 1. Pacote de 500 gramas. De safra recente. ABSOLUTO 

95 7 Composição: 100% mandioca. Em embalagem plástica intacta, isento de 100,0 2.3500 DISTRIBUIDORA 
mofo, odores estranhos ou qualquer substância nociva LTDA ME 
Vinagre de maçã, em embalagem de plástico lacrada com 750 ml. 
Composição: fermentado acético de maçã hidratado, com acidez de 4,2 %. 

100 7 
Isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre ABSOLUTO 

de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Deve constar 
100,0 Declinou DISTRIBUIDORA 

na embalagem a data de fabricação, prazo de validade, lote do produto, LTDA ME 

nome e/ou marca e ingredientes  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 8 
mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais ABSOLUTO 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 100,0 11.6000 DISTRIBUIDORA 

resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação LTDA Ti' 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 	k 
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g  /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 8 
mofo, odores estranhos, substâncias cias nocivas, matérias terrosas e materiais CELSO GALLON - 

estranhos, Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
100,0 1.5000 

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

15 8 
Biscoito doce, tipo ma 	 an ria, livre de gorduras trs. Embalagem tipo 3 em 1, A.E.M OESTE 

pacotes com 400 gramas 400,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

IS 8 
Biscoito doce, tipo maria, livre de gorduras trans. Embalagem tipo 3 em 1, 

 400,0 4.4500 
SCS COMERCIO 

— pacotes com 400 gramas LTDA ME 
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A,E.M OESTE 

21 8 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.1500 COMERCIAL LTDA 
— de 200 gramas  ME 

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
SCS COMERCIO 21 8 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.1000 

- de 200 gramas LTDA ME 
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- Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender ÀE.M OESTE 

22 8 a Resolução RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 9.9900 COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 
prazo de validade.  
Café, solúvel granulado, apresentação pó, embalagem de vidro, contendo 
200 gramas. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender 

22 8 a Resolução RDC n' 277, de 22 de setembro de 2005, da Aavisa. 40,0 9.9000 SCS COMERCIO 

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

prazo de validade. 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 8 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.4300 COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade minima de 12 (doze) meses a partir 

SCS COMERCIO 32 8 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.4000 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e LTDA ME 

incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
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 

33 8 alimentícias aprovadas que caracterizem o produto, as quais devem ser 
120, 0 Declinou 

ABSOLUTO 
DISTRIBUIDORA mencionadas, O produto deverá 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 - rigida 
(plástico ou lata), de 400 gramas  

46 8 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A.E.M OESTE 

Embalagem de 1 kg 200,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
ME 

46 8 Farinha de milho fina, fubá enriquecido com ferro e ácido fótico. 
 200,0 1.8900 SCS COMERCIO 

 Embalagem de 1 kg LTDA ME 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

A.E.M OESTE 
91 8 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

100,0 11.0000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 8 contendo t kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 
100,0 10.9000 SCS COMERCIO 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada 

Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituidos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g 1100 g), isento de sujidades, parasitas, 

ABSOLUTO 
7 9 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 

100,0 11.4500 DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, li mpo. 
resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação LTDA ME 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituidos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

7 9 mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matérias terrosas e materiais 
100,0 11.4000 CELSO GALLON - 

estranhos. Embalado em saco plástico transparente e ató xico, limpo, ME 
resistente e íntegro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 
Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 

21 9 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.0500 COMERCIAL LTDA 
- de 200 gramas ME  

Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento 
SCS COMERCIO 21 9 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 11.0000 

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 A.E.M OESTE 

[22   9 a Resoluçãu RDC n° 277, de 22 de setembro de 2005, da Anvisa. 40,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
Embalagem de vidro com tampa plástica contendo data de fabricação e ME 
prazo de validade. 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como A.E.M OESTE 

32 9 flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 100,0 12.3800 COMERCIAL LTDA 
- 

da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem  
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primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 1 

incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir 

SCS COMERCIO 32 9 da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 12.3000 LTDA ME primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem A.E.M OESTE 

91 9 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 10.5000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação ME e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 9 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100 10.4000 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Arroz parboilizado, tipo 1, classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, 
com teor de unidade máxima 15% (g /100 g), isento de sujidades, parasitas, 

ABSOLUTO 
7 tO mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, matórias terrosas e materiais 100,0 Declinou DISTRIBUIDORA estranhos. Embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, LTDA ME resistente e integro. Deve conter selo aprovado pela ABIAP (Associação 

Brasileira das Indústrias de Arroz Parboilizado). Embalagem de 5 kg  
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento SCS COMERCIO 21 10 da entrega o produto deverá ter o mínimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 Declinou LTDA ME de 200 gramas  
Cacau em pó solúvel, 100%, sem adição de misturas e açúcar, no momento A.E.M OESTE 

21 10 da entrega o produto deverá ter o minimo 6 meses de validade. Embalagem 30,0 10.9500 COMERCIAL LTDA 
de 200 gramas  ME 
Cereal matinal de milho com açúcar, tipo sucrilhos. Apresentando-se como 
flocos de milho açucarados. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir A.E.M OESTE 

32 lO da data de entrega. A data de validade deverá constar na embalagem 100,0 Declinou COMERCIAL LTDA 
primária e na secundária. Embalagem plástica transparente resistente e ME 
incolor de 1 Kg. Reembalados em caixas de papelão reforçadas  
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem A.E.M OESTE 

91 lO 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

100,0 10.3000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 10 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 10.2000 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 11 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 9.9000 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem A.E.M OESTE 

91 II 
contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 

100,0 10.0000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação ME e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem A.E.M OESTE 

91 12 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100, 0 9. 7000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação ME e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 12 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 9.5000 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

A.E.M OESTE 
91 13 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 9.0000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação ME e de validade. A embalagem deve estar lacrada 

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

91 13 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100, 0 8. 9000 SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação LTDA ME 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem A.E.M OESTE 

91 14 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 100,0 8.8000 COMERCIAL LTDA informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 
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Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 14 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embala-em e m as SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 1000 , . 86000 LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 t5 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 8.5000 COMERCIAL LTDA 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 IS contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 8.4000 LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

9! 16 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 8.3000 COMERCIAL LTDA 
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 16 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 8.2000 

LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 17 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 8.0000 COMERCIAL LTDA 
- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 17 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 7.9900 

LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 18 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 7.9000 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 18 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 
100,0 7.5000 SCS COMERCIO 

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

91 19 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 7.3000 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 19 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as 
100, 0 7. 2000 SCS COMERCIO 

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

91 20 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 

informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 7.0000 COMERCIAL LTDA 

- e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

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

91 20 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 6.9500 

LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 21 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as SCS COMERCIO 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 Declinou LTDA ME 
e de validade. A embalagem deve estar lacrada 
Pudim em pó, sabores baunilha, caramelo ou chocolate. Embalagem 

91 21 contendo 1 kg. Para uso de sobremesa. Deve constar na embalagem as A.E.M OESTE 
informações do produto, do fabricante, número do lote, data de fabricação 100,0 6.8000 COMERCIAL LTDA 

e de validade. A embalagem deve estar lacrada ME 

Na etapa de lances os participantes informaram que o item 20 está com valor do pacote de 400 
gr e não existe no mercado Biscoito salgado com este tamanho de embalagem, ficando acordado 
por todos que para o item 20 será entregue Biscoito salgado com embalagem de 400gr. 
Após a etapa de lances os licitantes informaram acerca da impossibilidade d5 redução de suas 
últimas propostas através de eventual negociação direta, alegando que ocorre#  acirrada disputa 
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de preços para os objetos do certame. o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio, chegaram 
a seguinte classificação final: 

FORNECEDOR 1 TOTAL GERAL 
PADARIA E CONFEITARIA RIQUEZA LTDA-ME 

_ 
13.588,00 

SUPERMERCADO NAIBO LTDA ME 53.052,00 
CELSO GALLON - ME 33.166,00 
SCS COMERCIO LTDA ME 9.108,20 
A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME 7.529,00 
ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LIDA ME 9.131,00 
PLANALTO COMÉRCIO E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA 5.692,90 

Ato contínuo iniciou-se a abertura dos envelopes identificados como de n° 02 - Habilitação, 
dos proponentes classificados em 10  lugar na etapa anterior, após análise dos documentos, o 
pregoeiro decidiu HABILITAR os proponentes participantes, tendo em vista que os mesmos 
apresentaram toda a documentação de acordo com as exigências do ato convocatório. Não 
houve manifestação de intenção de interpor recurso. Faz-se importante ressaltar que, embora 
tenha havido a solicitação por parte deste Pregoeiro no sentido de que os licitantes 
permanecessem na sessão pública, a maioria se retiraram antes da lavratura da presente ata. A 
decisão do pregoeiro será publicada no local de costume da Prefeitura Municipal de Riqueza, 
para a devida publicidade e será submetida à apreciação do Exmo. Sr. Prefeito de Riqueza/SC 
para a competente homologação. E, nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 

Riqueza/SC, 05 de julho de 2019. 
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