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ATA DE DELIBERAÇÃO REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 196/2020  
MODALIDADE: Dispensa por Justificativa N°. 188/2020 

ATA N°. 196/2020 1 

4 
ALMIR RIGON 
1SMAELBURKHARDT 	

4 
ANDE 	 OS 
CASSIANO MEZZOMO 
EUNICE TEREZINFIA COSSA BAUMGRATZ 
COMERCIO DE LEITE E DERIVADOS JANTSCH LTDA - 	 
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL 

Aberta a sessão pela Presidente da Comissão, iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo 
a documentação de qualificação dos interessados, tendo sido qualificados os seguintes 
fornecedores: 
SIEGFRID BURKHARDT 

IROJOSÉPOHiMANN - 
	
---------- - -.ZEN 	. 

ALMIR RIGON 
	.. 

ANDERSON PONCIO DOS SANTOS 
CASSIANO MEZZOMO 
EUNICE TEREZINHA COSSA BAUMGRATZ 
COMERCIO DE LEITE E DERIVADOS JANTSCH LTDA ... 	- 
COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL 

Ato contínuo passou-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços. 
A Comissão de posse das propostas, devidamente rubricadas e analisadas pelos presentes 
considerou vencedora(s) a(s) proponente(s) constante(s) no quadro demonstrativo abaixo: 

As 09:00 horas do dia 11/03/2020, na dependência da Prefeitura Municipal de Riqueza, reuniu-
se a Comissão de Licitação designada pela Portaria N° 001/2020 de 02 de janeiro de 2020 do 
Senhor Prefeito Municipal, composta pelos seguintes membros: Dirce Heinsohn, Presidente, 
Patrícia P. dos Santos Faller e Oldemar Bemardes, Membros, para proceder a deliberação da 
dispensa de licitação que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para a alimentação escolar, em atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. 
Participaram da  presente licitação os seguintes interessados: 
SIEGFRID BURKHARDT 
ZENIRO JOSÉ POHLMM4N 
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Bolacha caseira pintada - Embalagem de 1 Kg. transparente, 
atóxica, lacrada, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e com validade mínima de 30 dias; suas condições 

14 deverão estar de acordo com a res. 263, de 22 de setembro de 150,00 19,6900 2.953,50 
2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, com excesso de dureza, 
quebrados. 
Macarrão caseiro - Tipo espaguete, não industrializado. 
Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fálico, ovos; contendo glúten. Deverá ser fabricado a partir 
de matérias primas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, 
parasitas e larvas. As massas ao serem postas na água não 
deverão turva-lãs antes da cocção, 	não podendo estar 

SIEGFRID 
BURKHARDT 

27 fermentadas ou rançosas. Na embalagem não pbdrá haver 
mistura de outros tipos de macarrão. Com  rendimento 
mínimo após o cozimento de duas vezes mais do peso interior 
a cocção. Embalado em pacote de SOOgr, acondicionada em 
bandeja de isopor e plástico filme, com especificações do 
produtor informações do fabricante, data de fabricação e 
prazo de validade. 

400,00 9,4600 3.784,00 

Pão integral caseiro - Produzido de acordo com as boas 
práticas 	de 	manipulação 	de 	alimentos. 	Sem 	uso 	de 
conservantes ou outros aditivos de uso industrial. Embalados 
em plástico atóxico transparente e incolor, isento de mofo ou 

36 bolores, 	odores 	estranho 	e 	substâncias 	nocivas. 	A 
embalagem deverá declarar o nome do fabricante, endereço 
e 	data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	ingredientes 	e/ou 
informações nutricionais. 

350,00 13,9400 4.879,00 

Pão branco caseiro - Produzido de acordo com as boas 
práticas 	de 	manipulação 	de 	alimentos. 	Sem 	uso 	de 
conservantes ou outros aditivos de uso industrial. Embalados 
em plástico atóxico transparente e incolor, isento de mofo ou 

37 bolores, 	odores 	estranho 	e 	substâncias 	nocivas. 	A 
embalagem deverá declarar o nome do fabricante, endereço 

400,00 13,1900 5.276,00 

e 	data 	de 	fabricação 	e 	validade, 	ingredientes 	e/ou 
informações nutricionais. 

Bergamota - De 1' qualidade, tamanho médio, apresentando 
grau médio de maturação, com casca sã e integra, sem 
rupturas, livre de enfermidades e isenta de partes pútridas. Da 
variedade ponkan. 

600,00 3,7100 2.226,00 

Beterraba - In natura, sem folhas, nova, de 1' qualidade, com 
casca sã e íntegra, sem rupturas, limpa, livre de enfermidades 

ZENIRO JOSÉ 

lO e isenta de partes pútridas, tamanho médio e uniforme, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	médio 	de 
amadurecimento, devidamente acondicionadas. 

350,00 3,9600 1.386,00 

POHLMANN Chuchu - Verde, novo, sem brotos, de 1° qualidade, de 
tamanho médio, não poderão estar murchos, com casca sã, 
sem rupturas, sem rachaduras ou cortes na casca. Estarem 

19 suficientemente desenvolvidos. Não estarem danificados por 
qualquer lesão de origem tísica ou mecânica. Livre de 
enfermidades. Isento de partes pútridas. Limpo, devidamente 
acondicionado. 

300,00 3,6100 1.083,00 
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24 

Laranja - In natura, nova, fresca, de 1' qualidade, compacta 
e firme. Grau médio de amadurecimento. Com  casca sã, sem 
rupturas, 	sem 	lesões 	de 	origem 	física 	ou 	mecânica, 
perfurações ou cortes. Tamanho e coloração uniformes. 
Limpa, aspecto saudável, devidamente acondicionada. 

2000,00 3,2300 6.460,00 

26 

Limão taiti - Fresco, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, 
com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido, 
isento de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e 
sujidades, sem danos fisicos e mecânicos oriundo do 
manuseio e transporte, de colheita recente, livre de resíduos 
de fertilizantes. 

100,00 3,9100 391,00 

29 

Mandioca - Limpa, nova, de 1' qualidade, com polpa intacta, 
descascada, tamanho grande, congelada, acondicionado em 
embalagem 	plástica 	de 	polipropileno, 	transparente 	e 
resistente, 	contendo 	1 	Kg. 	No 	rotulo 	deve 	conter: 
informações do fabricante, especificações do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. 

400,00 5,9300 2.372,00 

39 

Repolho - Verde, novo, de 1' qualidade, folhas sãs, sem 
rupturas, tamanho médio a grande, em perfeito estado de 
conservação e maturação, coloração uniforme, limpo, isento 
de sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à 
superficie externa, sem manchas, isento de partes pútridas. 
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, 
mecânica ou biológica. Devidamente acondicionado. 

400,00 4,7200 1.888,00 

6 

Batata doce - In natura, nova, de 1' qualidade, sãs, tamanho 
de médio a grande, grau médio de amadurecimento, 
coloração uniforme, limpa, sem rupturas, sem lesões de 
origem 	física, 	mecânica 	ou 	biológica, 	devidamente 
acondicionada. 

400,00 3,47 1.388,00 

COOPERATIVA 
CENTRAL SABOR 
COLONIAL 

3 

Açúcar mascavo - Produto de primeira qualidade, fabricado 
da cana de açúcar, acondicionado em embalagem plástica de 
polipropileno transparente e resistente, contendo 1 kg. Isento 
de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos. 
Produto legalizado na Vigilância Sanitária, apresentar alvará, 
informações do produto, data de fabricação, prazo de 
validade mínimo de 	12 meses, 	e lote estampados na 
embalagem e especificações do produto. 

50,00 10,9400 547,00 

Bebida láctea sabor coco - Bebida láctea fermentada, com 
polpa de fruta, sabor coco. Acondicionada em embalagens de 
900g. Deve possui registro no Ministério da Agricultura / SIF 
ou CISPOA ou SIM. Deverá constar na embalagem do 
produto, 	tabela 	de 	informações 	nutricionais, 	data 	de 
fabricação e prazo de validade. O produto deve estar 
resfriado. 

400,00 4,4500 1.780,00 

8 

Bebida láctea sabor morango - Bebida láctea fermentada, 
com polpa de fruta, sabor morango. Acondicionada em 
embalagens de 900g. Deve possui registro no Ministério da 
Agricultura / SIF ou CISPOA ou SIM. Deverá constar na 
embalagem do produto, tabela de informações nutricionais, 
data de fabricação e prazo de validade. O produto deve estar 
resfriado. 

900,00 4,4400 3.996,00 
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Bergamota - De l  qualidade, tamanho médio, apresentando 
grau médio de maturação, com casca sã e integra, sem 600 3,71 2.226,00 
rupturas, livre de enfermidades e isenta de partes pútridas. Da 
variedade ponkan. 

lo 

Beterraba - In natura, sem folhas, nova, de 1' qualidade, com 
casca sã e íntegra, sem rupturas, limpa, livre de enfermidades 
e isenta de partes pútridas, tamanho médio e uniforme, 
coloração 	uniforme, 	apresentando 	grau 	médio 	de 
amadurecimento, devidamente acondicionadas. 

3 O 96 , 1 	86 

II 

Bolacha caseira de mel - Embalagem de 1 Kg. transparente, 
atóxica, lacrada, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e com validade mínima de 30 dias; suas condições 
deverão estar de acordo com a res. 263, de 22 de setembro de 
2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, com excesso de dureza, 
quebrados. 

300 21 62 6 486 00 

12 

Bolacha caseira de chocolate com glacê - Embalagem de 1 
Kg. transparente, atóxica, lacrada, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e com validade mínima de 30 
dias; suas condições deverão estar de acordo com a res. 263, 
de 22 de setembro de 2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. 
Serão rejeitados biscoitos malcozidos, 	queimados, 	com 
excesso de dureza, quebrados. 

200 20,12 4 02400 

13 

Bolacha caseira de manteiga - Embalagem de 	1 	Kg. 
transparente, 	atóxica, 	lacrada, 	contendo 	informação 
nutricional, data de fabricação e com validade mínima de 30 
dias; suas condições deverão estar de acordo com a res. 263, 
de 22 de setembro de 2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. 
Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, com 
excesso de dureza, quebrados. 

150 1969 2 953 50 

14 

Bolacha caseira pintada - Embalagem de 1 Kg, transparente, 
atóxica, lacrada, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e com validade mínima de 30 dias; suas condições 
deverão estar de acordo com a res. 263, de 22 de setembro de 
2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, com excesso de dureza, 
quebrados. 

15 1 	9 2 95 50 

15 

Bolacha caseira de açúcar mascavo - Embalagem de 1 Kg. 
transparente, 	atóxica, 	lacrada, 	contendo 	informação 
nutricional, data de fabricação e com validade minima de 30 
dias; suas condições deverão estar de acordo com a res. 263, 
de 22 de setembro de 2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. 
Serão rejeitados biscoitos malcozidos, 	queimados, 	com 
excesso de dureza, quebrados. 

200 1969 3 938 00 

17 

Carne bovina em iscas - Produto resfriado, aspecto próprio, 
não pegajosa., cheiro e sabor próprio. Ausente de gordura, 
músculos e osso. Embalagem primária individual de 1kg, 
constituída de plástico atóxico transparente, livre de insetos, 
microrganismo de outra impureza que venham comprometer 
o armazenamento e a saúde humana. Com  registro do órgão 
competente (SIM, CISPOA ou 5W). Com rótulo contendo 
peso, data de envase e prazo de validade. 

200,00 21,4400 4.288,00 
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Cenoura - Nova, sem folhas, sem brotos, de Ja  qualidade, 
com tamanho e coloração uniforme, devendo ser de tamanho 
médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar 

18 rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente 
desenvolvidas. Não estarem danificadas por qualquer lesão 
de origem física ou mecânica. Livre de enfermidades, isenta 
de partes pútridas. Limpas, devidamente acondicionadas. 

300,00 3.9800 1.194,00 

Feijão preto - Tipo 1, novo, de 	a  qualidade, grãos inteiros e 
sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, na 
cor característica e variedade correspondente de tamanho e 
formato naturais, maduros, limpos e secos. Deve ser novo/ 
última safra, caso contrário será recusado. Embalagem: 

22 
plástica, 	resistente, 	transparente, 	contendo 	1 	kg. 	Com 
especificações dó produto (grupo, tipo, etc), safra e prazo de 
validade. Prazo de Validade mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. Devem ser observadas a Instrução 

300 799 2 39700 

Normativa MAPA n° 12, de 28 de março de 2008, que aprova 
o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do feijão, 
e suas alterações. 

Laranja - In natura, nova, fresca, de 1' qualidade, compacta 

24 
e firme. Grau médio de amadurecimento. Com  casca sã, sem 

2000 3 	3 6 460 00 rupturas, 	sem 	lesões 	de 	origem 	fisica 	ou 	mecânica, 
perfurações ou cortes. Tamanho e coloração uniformes. 
Limpa, aspecto saudável, devidamente acondicionada. 
Leite IJHT integral - Suas condições deverão estar de acordo 
com a Portaria 370 de 04/09/97, livre de parasitas e de 

25 qualquer substância nociva. Embalagem tetrapak esterilizada 
e hermeticamente fechada, contendo 	1 	litro. Prazo de 
validade 04 meses a contar da data de entrega 

3.000,00 3,4200 10.260,00 

Maçã - Maçã fugi, de primeira qualidade, casca íntegra, sem 
ferimentos nem defeitos, apresentando grau de maturação tal 

28 que permita manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo. 

300,00 5,9600 1.788,00 

Mandioca - Limpa, nova, de P qualidade, com polpa intacta, 
descascada, tamanho grande, congelada, acondicionado em 

29 
embalagem 	plástica 	de 	polipropileno, 	transparente 	e 
resistente, 	contendo 	1 	Kg. 	No 	rótulo 	deve 	conter: 
informações do fabricante, especificações do produto, data 
de fabricação e prazo de validade. 

400 5,93 2.372,00 

Mel de abelha - Elaborado a partir no néctar de flores e/ou 
exudatos 	sacarinicos 	de plantas, 	isento 	de 	substâncias 
estranhas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	conetivos 	de 	acidez, 
acondicionado em embalagem plástica atóxica de 1 kg, no 
rótulo deve conter informações do fabricante, especificações 
do produto, data de fabricação e prazo de validade, registro 

31 no ministério da agricultura - serviço de inspeção federal 30,00 242100 726,30 
(SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM). O rótulo deverá 
trazer a denominação "MEL" seguida da classificação e 
informar o peso, selo de fiscalização federal, estadual ou 
municipal. 	Com 	todas 	as 	características 	exigidas 	pelo 
RIISPOA MEL (Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal). 
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Melado batido de cana - 1' qualidade, sem sujidades, em 
embalagem plástica atóxica de 1 Kg, com rótulo descrevendo 

32 fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Com  
registro de inspeção federal, estadual ou municipal. 

60,00 12,9700 778,20 

Suco de uva integral - Produto obtido da fruta madura e sã, 
de processo tecnológico adequado, submetido a tratamento 
que assegure sua apresentação e conservação até o consumo. 
Isento de fragmentos das partes não comestíveis e sem adição 

40 de açúcar. Apresentar cor, cheiro e sabor próprio. Fechado, 
rotulado com data de fabricação e prazo de validade, bem 
como 	as 	informações 	nutricionais 	do 	produto. 

100,00 12,0900 1.209,00 

Acondicionado 	em 	embalagem 	de 	vidro 	transparente, 
contendo 01 litro. 

Tomate - Fresco, de l 	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 

41 defensivos agrícolas, sem lesões de origem fisica/mecánica 
(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. 

400,00 5,2400 2.096,00 

Geleia de frutas - Feito a partir de polpa de fruta natural, 
deverá ser fabricado com matéria prima sã, limpa, isenta de 
matéria terrosa, parasitas, e em perfeito estado de 
conservação, não poderá conter substâncias estranhas à sua 
composição normal, proibido adicionar ao doce de frutas 
corantes artificiais, conservantes e aromatizantes. 

23 Acondicionado em embalagem de vidro de 700g, original 
do fabricante, com especificações do produto, informações 
do fabricante, data de fabricação, prazo de validade de no 
mínimo 12 meses e lote. 

100,00 19,74 1.974,00 

Sabores: morango, uva, pêssego, banana, figo, laranja. 

6 

Batata doce - In natura, nova, de 1' qualidade, sãs, tamanho 
de médio a grande, grau médio de amadurecimento, 
coloração uniforme, limpa, sem rupturas, sem lesões de 
origem 	fisica, 	mecânica 	ou 	biológica, 	devidamente 
acondicionada. 

400,00 3,4700 1.388,00 

ALMIR RIGON 

Feijão preto - Tipo 1, novo, de P qualidade, grãos inteiros e 
sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, na 
cor característica e variedade correspondente de tamanho e 
formato naturais, maduros, limpos e secos. Deve ser novo/ 
última safra, caso contrário será recusado. Embalagem: 
plástica, 	resistente, 	transparente, 	contendo 	1 	kg. 	Com 

22 300,00 7,9900 2.397,00 especificações do produto (grupo, tipo, etc), safra e prazo de 
validade. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. Devem ser observadas a Instrução 
Normativa MAPA n° 12, de 28 de março de 2008, que aprova 
o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do feijão, 
e suas alterações. 
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Bolacha caseira de mel - Embalagem de 1 Kg. transparente, 
atóxica, lacrada, contendo informação nutricional, data de 
fabricação e com validade mínima de 30 dias; suas condições 

11 deverão estar de acordo com a res. 263, de 22 de setembro de 300,00 21,6200 6.486,00 
2005, Anvisa. 	Sem corantes artificiais. Serão rejeitados 
biscoitos malcozidos, queimados, com excesso de dureza, 
quebrados. 
Bolacha caseira de chocolate com glacê - Embalagem de 1 
Kg. transparente, atóxica, lacrada, contendo informação 
nutricional, data de fabricação e com validade mínima de 30 

12 dias; suas condições deverão estar de acordo com a res. 263, 
de 22 de setembro de 2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. 

200,00 20,1200 4.024,00 

ISMAEL 
Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, com 
excesso de dureza, quebrados. 

BURKHARDT Bolacha caseira de manteiga - Embalagem de 	1 	Kg. 
transparente, 	atóxica, 	lacrada, 	contendo 	informação 
nutricional, data de fabricação e com validade mínima de 30 

13 dias; suas condições deverão estar de acordo com a res. 263, 
de 22 de setembro de 2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. 

150,00 19,6900 2.953,50 

Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, com 
excesso de dureza, quebrados. 
Bolacha caseira de açúcar mascavo - Embalagem de 1 Kg. 
transparente, 	atóxica, 	lacrada, 	contendo 	informação 
nutricional, data de fabricação e com validade mínima de 30 

15 dias; suas condições deverão estar de acordo com a res. 263, 200,00 19,6900 3.938,00 
de 22 de setembro de 2005, Anvisa. Sem corantes artificiais. 
Serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, com 
excesso de dureza, quebrados. 
Morango - Novo, de 1' qualidade, nacional, com coroa, 
tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem 

35 desenvolvido, com polpa firme e intacta, limpo, livre de 
enfermidades e isento de partes pútridas, sem rupturas, 
devidamente acondicionado. 

600,00 19,1900 11.514,00 

CASSIANO 
MEZZOMO 

Mel de abelha - Elaborado a partir no néctar de flores e/ou 
exudatos 	sacarmnicos 	de 	plantas, 	isento 	de 	substâncias 
estranhas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	corretivos 	de 	acidez, 
acondicionado em embalagem plástica atóxica de 1 kg, no 
rótulo deve conter informações do fabricante, especificações 
do produto, data de fabricação e prazo de validade, registro 

31 no ministério da agricultura 	serviço de inspeção federal 
30,00 24,21 726,30 

(SIF), estadual (SIE) ou municipal (SIM). O rótulo deverá 
trazer a denominação "MEL' 	seguida da classificação e 
informar o peso, selo de fiscalização federal, estadual ou 
municipal. 	Com 	todas 	as 	características 	exigidas 	pelo 
RIISPOA MEL (Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal). 

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  



Oldémar èmardes 

Membro 

JAfl(4 	 2O  
Dirce Heinsohn 

Presidente 

Patrícia P. dos Santos Falier 

Membro 

Estado de Santa Catarina 

Município de Riqueza 
Departamento de Licitações e Compras 

Página 8 de 8 

- Feijão preto - Tipo 1, novo, de 1° qualidade, grãos inteiros e 
sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados, na 
cor característica e variedade correspondente de tamanho e 
formato naturais, maduros, limpos e secos. Deve ser novo/ 
última safra, caso contrário será recusado. Embalagem: 
plástica, 	resistente, 	transparente, 	contendo 	1 	kg. 	Com 

22 300,00 7,99 2.397,00 especificações do produto (grupo, tipo, etc), safra e prazo de 
validade. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a 
partir da data de entrega. Devem ser observadas a Instrução 
Normativa MAPA n° 12, de 28 de março de 2008, que aprova 
o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do feijão, 
e suas alterações. 

ANDERSON 
Laranja - In natura, nova, fresca, de 111  qualidade, compacta 
e firme. Grau médio de amadurecimento. Com  casca sã, sem 

PONCIO DOS 
SANTOS 

24 rupturas, 	sem 	lesões 	de 	origem 	física 	ou 	mecânica, 
perfurações ou cortes. Tamanho e coloração uniformes. 

2000 3,23 6.460,00 

Limpa, aspecto saudável, devidamente acondicionada. 

EUNICE 
TEREZINHA 

Morango - Novo, de 1' qualidade, nacional, com coroa, 
tamanho médio, coloração uniforme, devendo ser bem 

COSSA 
BAUMGRATZ 

35 desenvolvido, com polpa firme e intacta, limpo, livre de 
enfermidades e isento de partes pútridas, sem rupturas, 
devidamente acondicionado. 

600 19,19 11.514,00 

Bebida láctea sabor coco - Bebida láctea fermentada, com 
polpa de fruta, sabor coco. Acondicionada em embalagens de 
900g. Deve possui registro no Ministério da Agricultura / SIF 

COMERCIO DE 

ou CISPOA ou SIM. Deverá constar na embalagem do 
produto, 	tabela 	de 	informações 	nutricionais, 	data 	de 
fabricação e prazo de validade. O produto deve estar 
resfriado. 

400 4,45 1.780,00 

LEITE E 
DERIVADOS 
JANTSCH LTDA 

Bebida láctea sabor morango - Bebida láctea fermentada, 
com polpa de fruta, sabor morango. Acondicionada em 
embalagens de 900g. Deve possui registro no Ministério da 

8 Agricultura / 5W ou CISPOA ou SIM. Deverá constar na 
embalagem do produto, tabela de informações nutricionais, 
data de fabricação e prazo de validade. O produto deve estar 
resfriado. 

900 4,44 3.996,00 

Riqueza, lide março de 2020 
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