
 
 
 
 
 

Ata “I” do Pregão Presencial (Registro de Preço) n° 
08/2016, Sessão de Credenciamento,entrega de amostras 

e Análise de Propostas. 
 
 
Aos dezoito dias do mês de Janeiro de dois mil e dezesseis, 
reuniram-se, a partir das 10 horas, o Pregoeiro e sua equipe 
de apoio, designados pelo Decreto Municipal 21/2015, para 
procederem às atividades pertinentes ao Pregão Presencial 
(Registro de Preços) n° 08/2016, conforme previsto no Edital, 
que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para de gêneros 
alimentícios não perecíveis, perecíveis e seus sub-produtos 
para alimentos todos de natureza estocáveis para diversas 
Secretarias da Municipalidade de Guapiara, de acordo com o 
Edital. Às 10 horas foi aberta a sessão pública, iniciando o 
período de identificação 1 credenciamento de representante 
legal e de recebimento de envelopes, o qual havia encerrado-
se  às 10 horas, conforme exigiu o Edital, tendo sido 
recebidos os envelopes e amostras das empresas interessadas a 
saber: ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME, GILBERTO 
MIOTTI ARRIBAMAR, SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS 
LTDA EPP, NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FELIPE DA 
SILVA OLIVEIRA ME e PILAR CEREAIS LTDA EPP, entregue e 
identificado com credencial anexa, cujos envelopes foram 
entregues e protocolados junto ao Protocolo desta Prefeitura 
dentro do horário estipulado em edital. Tendo sido recebidos 
os envelopes, amostras e identificado os representantes das 
preponentes, ficando a comprovação da representação a serem 
verificadas quando da abertura dos envelopes de propostas. 
Imediatamente após o encerramento do período de recebimento 
dos envelopes e amostras, o Pregoeiro e a equipe de apoio 
iniciaram a abertura dos envelopes de propostas de preços, 
efetuando a verificação do credenciado de representante, bem 
como os demais requisitos exigidos em edital. Encerrado a 
fase de habilitação foram abertos todos os envelopes 
rubricados por todos. Suspendendo-se a sessão para análise 
das amostras, retornando no dia 20/01/2016, ficando designado 
ás 09 horas e 30 minutos o reinicio da sessão e os lances. 
Nada mais havendo, suspende a sessão e assinam os membros da 
equipe de apoio e os representantes das licitantes. 
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Ata “II” do Pregão Presencial (Registro de Preço) n° 08/2016, 
Sessão de Credenciamento, Análise de Propostas, Amostras, 

Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação. 
 
 
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, 
reuniram-se, a partir das 09:30 horas, o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal 21/2015, 
para procederem às atividades pertinentes ao Pregão 
Presencial (Registro de Preços) n° 08/2016, conforme previsto 
no Edital, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para de 
gêneros alimentícios não perecíveis, perecíveis e seus sub-
produtos para alimentos todos de natureza estocáveis para 
diversas Secretarias da Municipalidade de Guapiara, de acordo 
com o Edital. Às 09:30 horas foi reaberta a sessão pública, 
reiniciando o período de lances dos representantes legal das 
empresas presentes a saber: ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS 
EIRELI ME, GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR, SGUIL COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP, NUTRICIONALE COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME e PILAR CEREAIS 
LTDA EPP. O Pregoeiro informou, aos representantes presentes, 
os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do 
Pregão, e ressaltou que a ausência de qualquer deles quando 
da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na 
preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na 
ata. Após concluída a negociação direta com as preponentes e 
com fundamento nos termos do inciso XI e XVII do art. 4º da 
Lei n. 10.520/02, foram dadas oportunidades de melhorar suas 
propostas e estes, ofertaram uma redução do preço 
inicialmente proposto - cujas reduções propostas a titulo de 
negociação, serão verificadas pelo pregoeiro. Assim foi 
encerrada a fase de negociações que iniciou no dia 18/01/2016 
as 10:00 horas, encerrando se no dia 20/01/2016 as 13:30 
horas, quanto aos itens 01 ao 82, conforme registrado na 
tabela de lances entregue aos representantes presentes e 
disponível no site http://www.guapiara.sp.gov.br/,  como 
também todas as atas do presente certame. A documentação 
apresentada foi verificada para comprovação de sua 
conformidade com as exigências de edital, inclusive os 
documentos que exigem conferência através da Internet foram 
verificados. As empresas ofertantes tiveram sua documentação 
verificada e achada conformes, sendo, portanto, habilitadas. 
Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as empresas 
ofertante de preços dos itens propostos, o Pregoeiro declarou 
que as empresas vencedoras dos itens seus preços serão 
verificados, conforme registrado na tabela de lances. Os 
representantes presentes não manifestaram interesse em 
interpor recurso, fato pelo qual fica precluso o direito a 
recurso. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão 
08/2016, considerando que: 1) as propostas das empresas 
vencedoras satisfazem às exigências do edital; 2) as empresas 
vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à 
documentação exigida; 3) os preços cotados serão verificados 
se estão dentro do limite estabelecido pela Prefeitura; 4) 
não houve manifestação expressa por parte dos representantes 
das licitantes de intenção de interpor recursos; suspende se 
a sessão para analise dos preços propostos dos itens das 
empresas acima identificadas. Nada mais havendo, foi lavrada 



esta Ata, ressalvando, ainda, que os membros da equipe de 
apoio, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e 
colaboração no certame, não lhes aplicando as atribuições e 
obrigações de que trata o Decreto Municipal n. 55/06. 
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PREGÃO - RP nº 008/2016  - 18/01/2016  10:00

GENERO ALIMENTICIO
ITEM DESCRIÇÃO UNID C.M.A MARCA VAL. UNIT. VAL. TOTAL

1

ACHOCOLATADO: Em pó de preparo instantâneo, contendo açúcar,
cacau em pó, maltodextrina (extrato de malte), aromatizantes,
vitaminas, ácido fólico e estabilizante lecitina de soja. O
produto deverá ser entregue na embalagem original, com peso
líquido de 400 (quatrocentos) gramas, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. MARCAS PRÉ-APROVADAS: NESCAU, MUKY,
TODDY. Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas
em embalagem original. kilo 3.000

MUKY 4,55            13.650,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 4,60              4,57        DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 5,59              4,58        4,55                  

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 9,76              4,59        4,56                  DC

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11,97            D

2

AÇÚCAR CRISTAL: Contendo sacarose, peneirado, livre de
fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas e detritos
animais e vegetais, contendo no mínimo 99,2% de Glicídios, cor
branco. O produto deverá ser entregue na embalagem original,
primária transparente, incolor, termossoldado contendo 05
(cinco) kg líquidos, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 12.000

SERTANO 1,88            22.560,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,09              1,88        

Página 1 TABELA DE LANCES



2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,15              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,15              1,89        DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,81              D

3

Açúcar Refinado Especial, filtrado ou peneirado. De acordo com
NTA 02 NTA 52; contendo no mínimo 98,3% de sacarose; livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios
do tipo açúcar. Sabor doce. Embalagem: pacote com cinco (5)
quilos, embaladas em sacos resistentes de polietileno atóxico
e reembalados em fardos de papel multifolhado ou plástico
resistente, contendo no maximo trinta (30) quilos. Na
embalagem devera constar o nome e o endereço do fabricante,
nome classificação e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, peso liquido, numero de registro no órgão
competente, empilhamento maximo para armazenagem. Validade:
mínima de nove (9) meses a partir da data de fabricação, que
não poderá ser superior a quinze (15) dias da entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. KG 300

GUARANI 2,55                 765,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,6                2,55        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,68              DC

4

Adoçante Validade: mínima de seis (06) meses a partir da data
de fabricação que não poderá ser superior a trinta (30) dias
da data de entrega. Embalagem: frasco de aproximadamente 65 ml
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. Frascos 100

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
DESERTO

5
Amendoim – cru Tipo 1 , classe miúdo, pacotes com no mínimo
quinhentos (500) gramas, grupo descascado PCT 500GR 430

CIAMAR 5,15              2.214,50 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,2                5,15        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 11,12            DC
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6

AMIDO DE MILHO: amido. O produto deverá ser entregue em
pacotes de polietileno transparentes, atóxico, lacrado, com
peso líquido de 500 (quinhentos) gramas, tendo dupla
embalagem, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e
com rótulo impresso que deverá constar nome e marca do
produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de registro
no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega. Caixa 500 gr 150

TECNUTRI 1,8                 270,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,82              1,80        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 6,24              DC

7

APRESUNTADO: Produto elaborado a partir de carne suína mista
resfriada. O produto deverá ser entregue em peças na embalagem
original, sendo de saco de polietileno de baixa densidade,
atóxico, lacrado, a vácuo, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção Federal). O produto
entregue não deverá ter validade menor que 03 (três) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 200 (duzentos)
gramas. KILO 5.000

RESENDE 6,48            32.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7,54              7,15        6,49                  DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 9,99              7,53        7,14                  6,48              

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 22,40            NÃO APRESENTOU AMOSTRA
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8

ARROZ LONGO FINO, AGULINHA, tipo 1: polido, limpo, grãos
inteiros, longos, finos, cor branco, isenta de matéria
terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. O produto
deverá ser entregue na embalagem original, primária
transparente, incolor, termossoldado contendo 05 (cinco) kg
líquidos, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e
com rótulo impresso que deverá constar nome e marca do
produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de registro
no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 45.000

BIJU 1,99            89.550,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,30              1,99        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,32              2,00        DC

2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,40              2,29        DC

9

Biscoito doce – tipo rosquinha de coco De acordo com as NTA 02
e NTA 48. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas,
sem corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição básica: farinha de
trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado,
estabilizante de lecitina de soja e fermento químico, xarope
de glicose de milho. Embalagem: pacotes de papel impermeável
ou plástico atóxico, lacrado, com peso líquido aproximado de
quatrocentas (400) gramas, tendo dupla embalagem. Reembalados
em caixa de papel ondulado. Na embalagem deverá constar o nome
e o endereço do fabricante, nome, classificação e marca do
produto, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido,
número de registro em órgão competente, empilhamento máximo de
armazenagem. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da
data de fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15)
dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas. Amostra: apresentar amostra mínima quatrPCT 400GR 5.000

JUVIS 1,94              9.700,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,95              DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,54              1,94        
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5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,84              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,22              D

10

BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA: Deve apresentar sabor
característico e agradável, contendo basicamente farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de
milho, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Deve
ser 0 % em gordura trans. O produto deverá ser entregue em
pacotes de polietileno atóxico, lacrado, com peso líquido de
400 (quatrocentos) gramas, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. PCT 400GR 5.000

JUVIS 1,85              9.250,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,08              1,96        1,85                  

2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,20              2,06        DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,56              2,07        1,95                  DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,84              D

11

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA: Deve apresentar sabor
característico e agradável, contendo basicamente farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de
milho, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Deve
ser 0 % em gordura trans. O produto deverá ser entregue em
pacotes de polietileno atóxico, lacrado, com peso líquido de
400 (quatrocentos) gramas, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. PCT 400GR 5.000

JUVIS 1,85              9.250,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
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2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,95              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,08              1,85        
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,54              1,94        DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,72              D

12

BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL: Deve apresentar sabor
característico e agradável, contendo basicamente farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de
milho, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Deve
ser 0 % em gordura trans. O produto deverá ser entregue em
pacotes de polietileno atóxico, lacrado, com peso líquido de
400 (quatrocentos) gramas, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. PCT 400GR 350

PANCO 4,92              1.722,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,2                4,92        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 6,72              5,19        DC
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13

BISCOITO DOCE, TIPO WAFFER DE MORANGO: Deve apresentar sabor
característico e agradável, contendo basicamente açúcar,
gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, amido, óleo de milho, flocos de morango,
estabilizante lecitina de soja, aromatizante e corante
natural. Deve ser 0 % em gordura trans. O produto deverá ser
entregue em pacotes de filme de poliéster metalizado com
polietileno, termossoldado, com peso líquido mínimo de 140
(cento e quarenta) gramas, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 140 (cento e quarenta) gramas em
embalagem original. PCT 140 GR 2.000

DUCHEN 1,12              2.240,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,13              1,12        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,63              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 1,68              DC
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Biscoito salgado tipo cream cracker De acordo com as NTA 02 e
NTA 48. Produzido a partir de matérias-primas sãs e limpas,
sem corante e isenta de matéria terrosa, parasitas e detritos
animais e vegetais. Tendo como composição básica: farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, sal, extrato de
malte, amido de milho, fermento, leite e estabilizante ETI
(lecitina de soja). Aparência: massa bem assada, sem recheio,
sem cobertura. Cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem:
pacotes de papel impermeável ou plástico atóxico, lacrado, com
peso líquido aproximado de quatrocentas (400) gramas, tendo
dupla embalagem. Reembalados em caixa de papel ondulado. Na
embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante,
nome, classificação e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido, número de registro em órgão
competente, empilhamento máximo de armazenagem. Validade:
mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que
não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do venPCT 400GR 5.000

JUVIS 1,85              9.250,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,08              1,85        
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,15              DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,48              2,07        DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,16              D

15

CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA: Deve apresentar cor amarela,
cheiro e sabor próprios, ausência de sujidades, parasitas ou
larvas. O produto deverá ser entregue em pacotes de
polietileno transparentes, atóxico, lacrado, com peso líquido
de 500 (quinhentos) gramas, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. PCT 500GR 600

CIAMAR 1,09                 654,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,1                1,09        
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5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,08              DC

16

CEREAL MATINAL EM FLOCOS TIPO SUCRILHO: Milho, açúcar, extrato
de malte, sal, vitaminas e sais minerais. O produto deverá ser
entregue em pacotes, revestido por caixas, com peso líquido
mínimo de 250 (duzentos e cinqüenta) gramas, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 250
(duzentos e cinquenta) gramas em embalagem original. PCT 250GR 500

SKARCHITOS 7,9              3.950,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 8,00              7,90        

17
Cestas Básica Tipo I – apresentar amostra apenas dos itens
arroz, feijão, pó de café e bolacha. unidade 600

ATACADAO 71,1            42.660,00 

Arroz polido – longo fino – tipo 2-(conforme descrição do
anexo) 10 Quilos

Açúcar cristal (conforme descrição do anexo) 5 Quilos

Feijão carioquinha tipo 01 (conforme descrição do anexo) 3 Quilos

Óleo de soja refinado – lata com 900 ml (conforme descrição do
anexo) 3 latas

Macarrão de Sêmola – tipo espaguete (conforme descrição do
anexo) 2 quilos

Farinha de milho (conforme descrição do anexo) 2 quilos

Pó de café(conforme descrição do anexo) 500 GR

Bolacha doce Maria(conforme descrição do anexo) 01 Pacote                        -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 74,95            71,14      DC

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 84,52            AMOSTRA REPROVADA

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 84,68            74,90      71,13                71,10            

18

Cestas BásicaTipo II – apresentar amostra apenas dos itens
arroz, feijão, pó de café, bolacha, extrato de tomate, farinha
de milho e macarrão. unidade 250

ATACADAO             96,40            24.100,00 

Arroz polido – longo fino – tipo 2-(conforme descrição do
anexo) 10 Quilos

Açúcar cristal (conforme descrição do anexo) 10 Quilos

Feijão carioquinha tipo 01 (conforme descrição do anexo) 3 Quilos
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Óleo de soja refinado – lata com 900 ml (conforme descrição do
anexo) 3 latas

Macarrão  – tipo ave maria (conforme descrição do anexo) 2 quilos

Farinha de milho (conforme descrição do anexo) 3 quilos

Pó de café(conforme descrição do anexo) 1 kgr

Bolacha tipo maisena (conforme descrição do anexo) 01 Pacote

Sal refinado (conforme descrição do anexo) 01 quilo

extrato de tomate 350 gr (conforme descrição em anexo) 2 latas

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 96,45            DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 107,26          96,44      96,40                

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 109,54          AMOSTRA REPROVADA

19

Chá mate De acordo com a NTA 02 e NTA 46. Beneficiada,
composta de folhas de erva-mate tostada para infusão, sem
corante artificial, no máximo, 10% p/p de umidade. Isenta de
sujidade, parasitas e larvas. Aparência: cor, cheiro e sabor
próprios. Embalagem: caixa de papelão fina, acondicionada
internamente em saco de papel impermeável contendo peso
líquido de 200 gramas aproximadamente. Na embalagem deverá
constar o nome e o endereço do fabricante, nome, classificação
e marca do produto, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido, número de registro em órgão competente,
empilhamento máximo de armazenagem. Validade: mínima de nove
(09) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser
superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens danificadas. Obs.: na emissão
da nota fiscal do setor de Educação este item tem que ser
emitido separadamente ixa com 200 1.600

EUNICE               2,83              4.528,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 3,05              DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 3,25              2,99        2,83                  

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,38              3,00        2,84                  DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 5,12              D
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COCO RALADO: polpa de coco ralada parcialmente desengordurada,
desidratada, sem adição de açúcar, produzido a partir de
matérias-primas sãs e limpas, livres de matéria terrosa,
parasitas, detritos animais e vegetais. O produto deverá ser
entregue em pacotes de filme de poliéster metalizado com
polietileno, termossoldado, com peso líquido de 100 (cem)
gramas, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e
com rótulo impresso que deverá constar nome e marca do
produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de registro
no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 100 (cem) gramas em embalagem
original. PCT 100GR 2.100

SOCOCO 3,62              7.602,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,88              AMOSTRA REPROVADA

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,64              3,62        

21

Creme de leite Preparado a partir de matérias-primas sãs e de
boa qualidade. Livres de fragmentos vegetais não comestíveis
de parasitas e de detritos animais e vegetais. Isento de
sabores e odores estranhos à sua composição. Cor, sabor e odor
característicos. Validade: mínimo de doze (12) meses a partir
da data de fabricação, que não poderá ser superior a trinta
(30) dias da data de entrega. Embalagem: Primaria: lata de
folha de flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido
de aproximadamente trezentos e cinqüenta (350) gramas.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das
embalagens primarias deverão estar impressos de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
liquido, numero de registro no órgão competente, empilhamento
maximo para armazenagem. As latas deverão estar isentas de
ferrugem, amassadas ou qualquer outro defeito. Lata 350 gr 280

ITAMBE 2,85                 798,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,86              2,85        
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5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 5,20              DC

22
doce de amendoim tipo gibi aprox 30gr – embalagem com 50
unidades mb 50 unidad 7.000

VALENCIO 5,66            39.620,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,67              5,66        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 19,20            DC

23

Doce de leite em pasta- pote de quatrocentas gramas. Preparado
a partir de matérias-primas sãs e de boa qualidade. Homogêneo
e consistência em pasta, não devendo oferecer resistência, nem
possibilidade de corte. Livre de fragmentos vegetais não
comestíveis, de parasitas e de detritos animais e vegetais.
Contendo basicamente os seguintes ingredientes: leite,
glicose, amido, regulador de acidez, estabilizante. Isento de
sabores e odores estranhos à sua composição. Cor, sabor e odor
característicos. Validade: doze (12) meses a partir da data de
fabricação, que não devera ser superior a trinta (30) dias da
data de entrega. Embalagem: Em pote plástico de material
atóxico, contendo peso liquido de aproximadamente quatrocentos
(400) gramas. Rotulagem: De acordo com a legislação vigente.
Nos rótulos das embalagens deverão estar impressas de forma
clara e indelével as seguintes informações: identificação do
produto, inclusive a classificação e a marca, nome e o
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade
e peso liquido, numero de registro no órgão competente. Validade unidade 180

TRIANGULO 2,89                 520,20 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,16              2,99        2,89                  

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,25              3,00        2,90                  DC
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ERVILHA – LATA DE 200g: Preparada com vegetais selecionados, e
produzida em conformidade com a legislação vigente. Sem sinais
de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza
física, química ou organoléptica do produto. O produto deverá
ser entregue em lata de flandres com verniz sanitário,
contendo peso líquido de 200 (duzentos) gramas e com rótulo
impresso que deverá constar nome e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente.
O produto entregue não deverá ter validade menor que 9 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. LATA 200GR 2.000

ESTELA DORO 1,2              2.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,35              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,43              1,24        1,21                  

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,50              1,34        1,23                  DC 1,20                   

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,16              D

25

ERVILHA – LATA DE 2kg: Preparada com vegetais selecionados, e
produzida em conformidade com a legislação vigente. Sem sinais
de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza
física, química ou organoléptica do produto. O produto deverá
ser entregue em lata de flandres com verniz sanitário,
contendo peso líquido de 2 (dois) kg e com rótulo impresso que
deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 9 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. LATA 2KG 1.000

PREDILETA 8,14              8.140,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 8,15              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9,08              8,14        
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 11,70            DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 15,76            D
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EXTRATO DE TOMATE 350 GR: Simples e concentrado, elaborado com
frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de fermentações,
0% de conservantes. Deve apresentar cor, sabor, odor
característico, consistência pastosa e produzida em
conformidade com a legislação vigente. Sem sinais de
alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza
física, química ou organoléptica do produto. O produto deverá
ser entregue em latas, vidros ou tetrapack com peso líquido de
350 gramas com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 350gr embalagem original. LATA 350 GR 8.000

ESTELA DORO 1,28            10.240,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,30              1,28        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,45              AMOSTRA REPROVADA

2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,50              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,50              DC

27

EXTRATO DE TOMATE 4100 GR: Simples e concentrado, elaborado
com frutos sadios, limpos e sem sementes. Isento de
fermentações, 0% de conservantes. Deve apresentar cor, sabor,
odor característico, consistência pastosa e produzida em
conformidade com a legislação vigente. Sem sinais de
alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza
física, química ou organoléptica do produto. O produto deverá
ser entregue em latas, vidros ou tetrapack com peso líquido de
4100 gramas com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 4100gr embalagem original. lata 4100 gr 2.000

BONARE 11,54            23.080,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
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2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 11,55            DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 11,70            11,54      
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 11,97            AMOSTRA REPROVADA

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 27,20            DC

28

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS: Fabricada a partir de matérias-
primas sãs e limpas. Produto obtido pela ligeira torração do
grão de milho, desgerminado ou não previamente macerado,
socado e peneirado. Livre de matéria terrosa, parasitas,
larvas e detritos animais e vegetais. O produto deverá ser
entregue em pacotes de polietileno transparente, atóxico,
lacrado, com peso líquido de 01 (um) kg, tendo dupla
embalagem, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e
com rótulo impresso que deverá constar nome e marca do
produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de registro
no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 3.000

MOTA 2,04              6.120,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,05              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,27              AMOSTRA REPROVADA

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,38              2,04        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,05              DC
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FARINHA DE TRIGO CONCENTRADA (PRÉ MISTURA PARA PÃO) SACA DE 25
kg: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
sal, açúcar, estabilizantes: ésteres de ácido diacetil
tartárico e mono e diglicerídeos e/ou estearoil-2-lactil
lactato de cálcio e/ou polisorbato 80 e melhoradores de
farinha: ácido ascórbico e/ou azodicarbonamida. É uma mistura
preparada de farinha de trigo e ingredientes funcionais
permitindo, através de um processo de fabricação otimizado,
uma massa bem desenvolvida, maior tolerância da massa durante
a fermentação e características sensoriais balanceadas do
produto final. O produto se apresenta na forma de pó, deve ter
coloração característica e estar livre de odores, sabores e
materiais estranhos, como é possível ser obtido através de
Boas Práticas de Fabricação. Estar de acordo com a legislação
vigente. O produto deverá ser entregue com peso líquido de 25
(vinte e cinco) kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente
ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido KILO 16.000

ANABELA 1,91            30.560,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,80              AMOSTRA REPROVADA

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,92              1,91        

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,05              NÃO APRESENTOU AMOSTRA
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Farinha de trigo Especial – pacote de 01 quilo De acordo com
NTA 35. Produto obtido de cereal limpo, desgerminado, com uma
extração máxima de 20%. Preparado a partir de grãos de trigo
sãos e limpos, sem fermento, própria para fermentação, livre
de matéria terrosa, parasitos, larvas e detritos animais e
vegetais, não podendo estar fermentada, rançosa e máxima de
14% p/p de umidade. Aparência: pó fino, cor branca, cheiro e
sabor. Próprios. Embalagem: sacas de nylon branco, atóxico
contendo pacotes de um (01) quilo. Na embalagem deveram
constar nome e endereço do fabricante, nome, classificação e
marca do produto, data de fabricação e prazo de validade, peso
liquido, numero de registro no órgão competente. Serão aceitos
embalagens de um ou cinco quilos. Validade: mínima de nove (9)
meses a partir da data de fabricação que não poderá ser
superior a quinze (15) dias da data de entrega. Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens danificadas. KG 1.000

NONITA 1,6              1.600,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,70              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,7                1,60        
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,21              1,69        DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,12              D
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FEIJÃO ESPECIAL: Carioca, tipo 01, natural, constituído de no
mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à variedade no
tamanho e cor. Maduros, limpos e secos. Os grãos não devem
apresentar furos de insetos; odor e nem cor estranhos de
qualquer natureza. Com tolerância em peso: ≥0,5% de grãos
carunchados ou danificados por insetos, grãos avariados e/ou
de classe diferente da predominante e/ou impurezas e matéria
estranha e não devem apresentar mal estado de conservação
(fermentado). O produto deverá ser entregue em pacotes de
polietileno transparentes, atóxico, lacrado, com peso líquido
de 01 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400 (quat Quilo 18.500

TAQUARI 3,59            66.415,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
6 PILAR CEREAIS LTDA EPP 4,00              3,88        3,69                  DC

2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 4,60              3,89        3,60                  

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4,63              AMOSTRA REPROVADA

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 4,80              3,90        3,65                  DC 3,59                   

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 6,40              D
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FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO: Isento de matérias terrosas e
detritos animais e vegetais. Não deverá possuir cheiro, mofo
ou sabor amargo. Aspecto: massas prensadas, homogêneas,
pastosas de consistência firme. Cor: creme claro,
característico. Cheiro e sabor característicos. O produto
deverá ser entregue na embalagem original, contendo peso
líquido máximo de 500g (quinhentos gramas) por embalagem e com
rótulo impresso que deverá constar nome e marca do produto,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade e peso líquido. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 45 (quarenta e cinco) dias da data de
fabricação, que não poderá ser superior a 10 (dez) dias da
entrega. Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos)
gramas em embalagem original. pct 500 gr 1.500

LEVAPAN 4,47              6.705,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,2                4,92        4,48                  

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 6,50              5,19        4,65                  DC 4,47                   

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 8,80              NÃO APRESENTOU AMOSTRA

33
fermento em pó quimico para bolo lata 100 gr. Apresentar 
amostra mínima de 100 (cem) gramas em embalagem original. Lata 100gr 400

TRISANTE 1,35                 540,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,37              1,35        
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,59              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,56              DC

Página 19 TABELA DE LANCES



34

Fórmula infantil de alimentação com ferro para lactentes (0 a
6 meses de vida) - semelhante ao leite materno, indicado para
lactentes no 1° semestre Aparência: pó fino, cor, cheiro e
sabor próprios. Ingredientes básicos: soro de leite
desmineralizado (*fonte protêica), oleína de palma, lactose,
leite de vaca desnatado (* fonte protêica), óleo de canola,
óleo de palmiste, óleo de milho, caseinato de potássio(fonte
protéica), citrato de cálcio, lecitina de soja, citrato de
potássio, cloreto de potássio, vitamina C, cloreto de
magnésio, cloreto de sódio, taurina, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, vitamina E, vitamina PP, pantotenato de cálcio,
vitamina A, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1,
vitamina D3, vitamina B2, iodeto de potássio, ácido fólico,
vitamina K1, biotina, vitamina B12. Isento de glúten.
Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário,
contendo peso líquido aproximado de 450 (quatrocentos e
cinqüenta) gramas. Na embalagem deverá constar nome e endereço
do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro 

lata 450 gr 1.175

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
DESERTO

35

Fórmula infantil de alimentação com ferro para lactentes (06 a
11 meses de vida) - semelhante ao leite materno, indicado para
lactentes no 2° semestre - Aparência: pó fino, cor, cheiro e
sabor próprios. Ingredientes básicos: soro de leite
desmineralizado (*fonte protêica), oleína de palma, lactose,
leite de vaca desnatado (* fonte protêica), óleo de canola,
óleo de palmiste, óleo de milho, caseinato de potássio(fonte
protéica), citrato de cálcio, lecitina de soja, citrato de
potássio, cloreto de potássio, vitamina C, cloreto de
magnésio, cloreto de sódio, taurina, sulfato ferroso, sulfato
de zinco, vitamina E, vitamina PP, pantotenato de cálcio,
vitamina A, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1,
vitamina D3, vitamina B2, iodeto de potássio, ácido fólico,
vitamina K1, biotina, vitamina B12. Isento de glúten.
Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário,
contendo peso líquido aproximado de 450 (quatrocentos e
cinqüenta) gramas. Na embalagem deverá constar nome e endereço
do fabricante, nome, classificação e marca do produto, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido, número de registro 

lata 450 gr 575

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
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FUBÁ: Tipo mimoso, 100% milho. Oriundo da moagem do grão de
milho, sadio e limpo, não devendo conter materiais terrosos,
parasitas e detritos de animais e vegetais. Deve conter cor e
sabor característicos. O produto deverá ser entregue em
pacotes de polietileno transparentes, atóxico, lacrado, com
peso líquido de 500 (quinhentos) gramas, tendo dupla
embalagem, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e
com rótulo impresso que deverá constar nome e marca do
produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de registro
no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 9 (nove) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega. PCT 500GR 700

MOTA 0,64                 448,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 0,70              DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 0,72              0,67        0,64                  

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,78              0,68        0,65                  DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 1,36              D 
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Gelatina (sabores morango, limão, maracujá, uva e abacaxi) -
oitenta e cinco gramas. O produto deverá ser obtido
basicamente da mistura de açúcar, gelatina, sal, acidulantes,
aromatizantes e corantes. Deve apresentar aspecto uniforme,
cor e sabor característicos. Embalagem: pacotes contendo
aproximadamente 85 (oitenta e cinco) gramas, reembalados em
caixa de papel, constando o nome do produto, nome,
classificação e endereço do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido e número do lote. Validade:
mínima de seis (06) meses a partir da data de fabricação que
não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. CAIXA 85GR 1.000

TECNUTRI 0,69                 690,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 0,70              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 0,78              0,69        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 1,10              DC

38 gelatina diet 85 gr emb. 85 gr 250
DOCE MENOR 1,8                 450,00 
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ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 1,84              1,80        

39

GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES (ABACAXI, MORANGO, UVA, LIMÃO,
FRAMBOESA E OUTROS): Açúcar, gelatina, sal, acidulantes,
aromatizantes e corantes. Deve apresentar aspecto uniforme,
cor e sabor característicos. O produto deverá ser entregue em
pacotes de polietileno, opaco, atóxico, lacrado, com peso
líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

TECNUTRI 6,37            12.740,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 7,2                6,82        6,38                  DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 8,24              7,19        6,37                  

3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 8,76              DC

40

Goiabada – 500gr Validade: mínima de seis (06) meses a partir
da data de fabricação que não poderá ser superior a trinta
(30) dias da data de entrega. Reposição do produto: No caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas. Unidade 250

CHAVANTE 1,94                 485,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,95              1,94        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,36              DC
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IOGURTE LÍQUIDO COM POLPA DE MORANGO: Leite desnatado ou semi,
permeado de leite, açúcar, preparado de morango (polpa de
morango, açúcar, água, amido, aroma artificial de morango,
corante natural carmim de cochonilha, espessante e
estabilizante carragena, acidulante ácido cítrico e
conservante sorbato de potássio), amido modificado, soro de
leite em pó desnatado e fermento lácteo. O produto deverá ser
entregue em embalagens plásticas ou saco plástico, com peso
líquido de 1 (um) litro, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 01 (um)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 10
(dez) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. LITRO 2.000

CREMOSO 2,3              4.600,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,6                2,46        2,30                  

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,88              2,59        2,45                  DC
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Leite condensado - Preparado a partir de matérias-primas sãs e
de boa qualidade. Livre de fragmentos vegetais não comestíveis
de parasitas e de detritos animais e vegetais. Contendo
basicamente os seguintes ingredientes: leite integral, açúcar
e lactose. Isento de sabores e odores estranhos à sua
composição. Cor, sabor e odor característicos. Validade
mínima: de 12 meses a partir da data de fabricação, que não
poderá ser superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem:
Primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário,
contendo peso líquido de aproximadamente 350 gramas.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. Nos rótulos das
embalagens primárias deverão estar impressos de forma clara e
indelével as seguintes informações: identificação do produto,
inclusive a classificação e a marca, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso
líquido, nº de registro no órgão competente, empilhamento
máximo para armazenagem. As latas deverão estar isentas de
ferrugem, amassadas ou qualquer outro defeito. LATA 350GR 360

TRIANGULO 2,65                 954,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
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1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,90              2,65        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,12              2,66        DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,88              DC
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LEITE EM PÓ INTEGRAL: Leite em pó integral e estabilizante
lecitina de soja, vitaminas e sais minerais. Aparência: pó
fino, cor amarelo claro, cheiro e sabor próprios. O produto
deverá ser entregue em pacotes de polietileno, atóxico,
resistente, termossoldado ou em filme de poliéster metalizado
com polietileno, contendo peso líquido de 01 (um) kg, tendo
dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 4.000

DANQUE 13,73            54.920,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 17,00            DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13,74            13,73      
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 17,20            DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 22,00            D

44

Leite UHT integral Caixa com doze (12) unidades, embalagem
longa vida, unidade um litro. Validade: não poderá ser
superior a trinta (30) dias da data de fabricação. Reposição
do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento
do prazo de validade e embalagens danificadas ou temperatura
não conforme. AIXA 12 UNI 1.000

PANTALAT 27,6            27.600,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 29,00            27,69      27,60                

2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 29,25            DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30,55            27,70      DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 41,28            D
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MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO AVE MARIA: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.
O produto deverá ser entregue em sacos de polietileno,
atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido
de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.500

PAULISTA 2,69              6.725,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,98              2,82        2,69                  

2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,50              AMOSTRA REPROVADA
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,08              2,83        2,70                  DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,68              AMOSTRA REPROVADA

46

MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO ESPAGUETE: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.
O produto deverá ser entregue em sacos de polietileno,
atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido
de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.500

PAULISTA 2,69              6.725,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,98              2,69        
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,50              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,08              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,68              AMOSTRA REPROVADA
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MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO: Sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.
O produto deverá ser entregue em sacos de polietileno,
atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido
de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.500

PAULISTA 2,69              6.725,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,98              2,69        
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 2,50              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,08              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,68              AMOSTRA REPROVADA

48

Maionese Ingredientes básicos: água, óleo vegetal, vinagre,
amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, espessante,
conservantes, corante, aromatizante, fabricadas com matérias-
primas sãs e limpas. Embalagem: sacos de polietileno, atóxicos
e resistentes ou potes plásticos de polietileno, atóxicos e
resistentes, contendo de quinhentos (500) gramas a um quilo.
Reembalados em caixa de papelão multifolhado, resistente. Na
embalagem deverá constar o nome e o endereço do fabricante,
nome, classificação e marca do produto, data de fabricação,
prazo de validade, peso líquido, número de registro no órgão
competente, empilhamento máximo para armazenagem. Validade:
mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação, que
não poderá ser superior a quinze (15) dias da data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.
APRESENTAR AMOSTRA 1 POTE 500GR POTE 500GR 220

SUAVIT 2,46                 541,20 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,47              2,46        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,82              AMOSTRA REPROVADA
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MARGARINA: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água,
sal, leite desnatado, vitaminas A (1.500U.I./100g),
estabilizantes e conservantes. Deve ser 0% gorduras trans.
Cremosa, com adição de sal. O produto deverá ser entregue em
potes plásticos, contendo peso líquido de 500 (quinhentos)
gramas, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 6 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 200
(duzentos) gramas em embalagem original. POTE 500GR 1.600

CLAYBON 2,66              4.256,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,49              AMOSTRA REPROVADA
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 2,67              2,66        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,58              DC
50 Maria mole em Pó caixa 50 gr caixa 50 gr 340 TECNUTRI 1,36                 462,40 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,37              1,36        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,16              DC
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Milho Branco para Canjica De acordo com a NTA 33. amarelo,
preparado com matéria-prima sã e limpa, isenta de matéria
terrosa, parasitas, larvas e de detritos vegetais ou animais,
não podendo ser utilizado no polimento ou brilho óleos
minerais ou outras substancias resinosas ou graxas
comestíveis. Embalagem: saco de polietileno, atóxico,
resistente, termossolado, contendo peso liquido de quinhentos
(500) gramas, reembalado em fardo de papel multifolhado,
resistente, totalmente fechado com costura resistente, ou
fardo plástico, atóxico, transparente, resistente,
termossolado com peso liquido total aproximado de trinta (30)
quilos. Na embalagem devera constar nome, classificação e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade, peso liquido, numero de
registro no órgão competente, empilhamento maximo para
armazenagem. Validade: mínima de seis (6) meses da data de
fabricação, que não poderá ser superior a quinze (15) dias da
data de entrega. PCT 500GR 2.000

CIAMAR 1,29              2.580,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,3                1,29        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,72              DC
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MILHO PARA PIPOCA: Tipo l, preparado com matéria-prima sã e
limpa isenta de matéria terrosa, parasitas, larvas e de
detritos vegetais ou outras substâncias resinosas graxas
comestíveis, não apresentar umidade, misturas inadequadas,
presença de impurezas, odor desagradável, peso insatisfatório.
O produto deverá ser entregue em sacos de polietileno,
atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido
de 500 (quinhentos) gramas, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 6 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. PCT 500GR 1.700

CIAMAR 1,16              1.972,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,17              1,16        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,82              DC
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MILHO VERDE - LATA DE 200g: Simples grãos inteiros, imersos em
água, açúcar e sal, tamanho e coloração uniformes. Sem sinais
de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza
física, química ou organoléptica do produto. O produto deverá
ser entregue em lata de flandres com verniz sanitário,
contendo peso líquido de 200 (duzentos) gramas e com rótulo
impresso que deverá constar nome e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente.
O produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. LATA 200GR 2.000

PREDILETA 1,18              2.360,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,35              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,37              1,27        1,18                  

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,50              1,34        1,26                  DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,16              D
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MILHO VERDE - LATA DE 2kg: Simples grãos inteiros, imersos em
água, açúcar e sal, tamanho e coloração uniformes. Sem sinais
de alterações (estufamentos, vazamentos, corrosões internas,
amassamentos), bem como, quaisquer modificações de natureza
física, química ou organoléptica do produto. O produto deverá
ser entregue em lata de flandres com verniz sanitário,
contendo peso líquido de 2 (dois) kg e com rótulo impresso que
deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. LATA 2KG 1.000

PREDILETA 8,14              8.140,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 8,15              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 9,3                8,14        
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 11,70            DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 15,76            D
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MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE
COM BAUNILHA E CAFÉ ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS:
Basicamente composto de açúcar, leite em pó integral,
maltodextrina, cacau em pó solúvel, café solúvel, espessante
natural, aroma idêntico ao natural de baunilha, vitaminas e
minerais. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

18,5            37.000,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,60            18,50      

56

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO COM
ABACAXI ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS: Basicamente
composto de açúcar, leite em pó integral, maltodextrina,
espessante natural, aromas idênticos ao natural:coco e
abacaxi(aromatizantes), vitaminas e minerais. O produto deverá
ser entregue em sacos de polietileno, atóxico, resistente,
termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um) kg, tendo
dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

18,5            37.000,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,60            18,50      
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MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE TRUFADO
ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS: Basicamente composto de
açúcar, leite em pó, concentrado protéico do soro de leite,
cacau, maltodextrina, albumina de ovo, vitaminas e minerais. O
produto deverá ser entregue em sacos de polietileno, atóxico,
resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1
(um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

18,7            37.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,48            18,70      

58

MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LÁCTEO SABOR MORANGO E LEITE
CONDENSADO: Basicamente composto de açúcar, leite em pó,
maltodextrina, flocos desitradatos de morango, vitaminas e
minerais. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

18,7            37.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,68            18,70      
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MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CALIFÓRNIA: A mistura para o
preparo deve conter basicamente de açúcar, farinha de trigo
enriquecida c/ ferro e ácido fólico, amido de milho, leite em
pó, ovo pó, emulsificantes, fermento químico. A mistura deverá
ser de fácil preparo, adicionando apenas água potável até
obter uma massa lisa e uniforme. O produto deverá ser entregue
em sacos de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado,
lacrado, com peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem,
lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo
impresso que deverá constar nome e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente.
O produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
DESERTO

60

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM
MINERAIS: A mistura para o preparo deve conter basicamente de
açúcar, farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico,
amido de milho, leite em pó, cacau em pó, ovo pó,
emulsificantes, fermento químico. A mistura deverá ser de
fácil preparo, adicionando apenas água potável até obter uma
massa lisa e uniforme. O produto deverá ser entregue em sacos
de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado,
com peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

16            32.000,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            17,00      16,00                
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MISTURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA: A
mistura para o preparo deve conter basicamente de açúcar,
farinha de milho enriquecida c/ ferro e ácido fólico, leite em
pó, ovo pó, emulsificantes, fermento químico e flocos de
goiaba. A mistura deverá ser de fácil preparo, adicionando
apenas água potável até obter uma massa lisa e uniforme. O
produto deverá ser entregue em sacos de polietileno, atóxico,
resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um)
kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

16,2            32.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            16,20      

62

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO
MARMORE: A mistura para o preparo deve conter basicamente de
açúcar, farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico,
amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, sal,
ferro, zinco, fermento químico. A mistura deverá ser de fácil
preparo, adicionando apenas água potável até obter uma massa
lisa e uniforme. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. 2.000

CRIALIMENTO
S

16,2            32.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            16,20      
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MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BOMBOCADO: A mistura para o
preparo deve conter basicamente de açúcar, farinha de trigo
enriquecida c/ ferro e ácido fólico, ferro, zinco, coco
ralado, ovo pó, gordura vegetal, fermento químico. A mistura
deverá ser de fácil preparo, adicionando apenas água potável
até obter uma massa lisa e uniforme. O produto deverá ser
entregue em sacos de polietileno, atóxico, resistente,
termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um) kg, tendo
dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

16,2            32.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            16,20      

64

MISTURA PARA PREPARO DE PÃO DE QUEIJO: A mistura para o
preparo deve conter basicamente polvilho doce, amido
modificado, leite em pó, ovo em pó, queijo em pó, sal e
aromatizante natural. O produto deverá ser entregue em sacos
de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado,
com peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 600

YOKI 16,3              9.780,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,48            16,40      DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 20,00            16,50      16,30                
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MISTURA PARA PREPARO DE PUDIM SABOR LEITE CONDENSADO: A
mistura deverá ser de fácil preparo, adicionando apenas água
potável até obter uma massa lisa e uniforme. O produto deverá
ser entregue em sacos de polietileno, atóxico, resistente,
termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um) kg, tendo
dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 1.600

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
DESERTO

66

MISTURA PARA PREPARO DE PURÊ BATATA SABOR MANTEIGA: A mistura
para o preparo deve conter basicamente batata flocos
desidratada, maltodextrina, leite em pó, sal, cebola e curcuma
em pó, corante natural urucum, aroma artificial de manteiga e
realçadores de sabor. O produto deverá ser entregue em sacos
de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado,
com peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 1.200

CRIALIMENTO
S

20,9            25.080,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 22,33            20,90      

67

Mistura pronta para bolo Embalagem aproximadamente
quatrocentas (400) gramas, sabores chocolate, cenoura,
baunilha, coco. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. unidade 125

DONA BENTA 4,9                 612,50 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,92              4,90        
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Molho de tomate temperado – tipo pomarola – lata
aproximadamente trezentos e cinqüenta (350) gramas. De acordo
com as NTA 02 e 32, produto resultante da concentração da
polpa de tomates maduros escolhidos, sem pele e sem sementes,
por processo tecnológico adequado. Isento de fermentação e não
indicar processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01%
de açúcar e 05% de cloreto de sódio. Isento de sujidade,
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais.Embalagem: O
produto devera vir embalado em latas, contendo aproximadamente
trezentos e cinqüenta (350) gramas que não devem estar
abauladas (estufadas), amassadas ou enferrujadas. As latas
devem apresentar verniz interno integro, sem quebras, para se
evitar contato do alimento com a lata o que faria como
conseqüência corrosão ou migração de metais e alterações
organolépticas. Devem vir embaladas em caixas de papelão
reforçado. Validade: mínima de nove (9) meses a partir da
data de fabricação que não poderá ser superior a trinta (30)
dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e em

unidade 2.000

ESTELADORO 1,04              2.080,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 1,05              DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,49              1,04        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 2,00              DC

69

ÓLEO DE SOJA: Óleo de Soja e Antioxidantes TBHQ e Ácido
Cítrico. O produto deverá ser entregue em embalagens
plásticas, com peso líquido de 900 (novecentos) ml, tendo
dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá
ter validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação,
que não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 900 (novecentos) ml em embalagem
original. LATA 900ML 8.000

SUAVIT 3,32            26.560,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 3,55              DC
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,78              3,33        DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 4,10              3,54        3,32                  

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,72              D 
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70 oregano pc 1 kilo pct 1 kgr 26 KITANO 45              1.170,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 48,00            45,00      

71

OVO DE GALINHA: Ovos de galinha branco ou vermelho, tamanhos
médio a grande. O produto deverá ser entregue na embalagem
original, caixas de papelão lacradas contendo 30 dúzias. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 15 (quinze)
dias da data de fabricação, que não poderá ser superior a 05
(cinco) dias da entrega. DUZIA 12.000

ITO 3,35            40.200,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3,78              3,36        DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,48              3,77        3,35                  

72

Pó de Café Torrado e moído, absolutamente puro, forte, de boa
qualidade que assegure bom rendimento. Na embalagem deverá
constar o nome e o endereço do fabricante, nome e marca do
produto, data de fabricação (que não deverá ser superior a
trinta (30) dias da data da entrega) e prazo de validade.
Validade: mínima de seis (06) meses a partir da data de
fabricação, que não poderá ser superior a trinta (30) dias da
entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo
antes do vencimento do prazo de validade e embalagens
danificadas. Amostra: apresentar amostra mínima de quinhentos
(500) gramas, para avaliar as características, embalagem,
aparência e validade. A amostra deve estar na sua embalagem
original e lacrada. Pct 500 gr 2.000

TETRA 4,54              9.080,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 4,55              DC
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 5,15              4,54        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,67              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 7,68              D
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QUEIJO MUSSARELA: Queijo tipo mussarela, produto elaborado
unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura,
cor branco creme homogênea,cheiro próprio, sabor suave,
levemente salgado e resfriado. O produto deverá ser entregue
em peças na embalagem original, sendo de saco de polietileno
de baixa densidade, atóxico, lacrado, a vácuo, resistente ao
transporte e armazenamento e com rótulo impresso que deverá
constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal).O produto entregue não deverá ter validade menor que
03 (três) meses da data de fabricação, que não poderá ser
superior a 15 (quinze) dias da entrega. Apresentar amostra
mínima de 200 (duzentos) gramas. KILO 3.000

DICAR 18,19            54.570,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 19,11            18,24      DC 18,19            

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 21,19            18,25      18,20                

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 27,20            DC

74

Refrigerante Bebida gaseificada, sabores laranja, limão e
guaraná. Embalagem com 2 litros, pacote com 6 unidades.
Apresentar amostra 2 litros FARDO 6 UNID 220

DOLLY 19,4              4.268,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15,6              AMOSTRA REPROVADA

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 19,44            19,40      

75

SAL REFINADO IODADO: Sal refinado extra, iodato de potássio
(mínimo de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por um quilo de
sal). Antiumectantes: ferrocianeto de sódio e dióxido de
silício. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 4.000

CAIÇARA 0,88              3.520,00 
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ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 0,89              DC
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 0,90              DC
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 0,91              0,88        
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,9                D

76

Sardinha em lata – tipo óleo comestível. De acordo com as NTA
02 e 10. Elaborado com pescado íntegro, fresco, limpo,
eviscerado, previamente submetido à inspeção sanitária, sem
escamas, conservadas em óleo comestível, com sal. Livre de
matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e
vegetais. Não apresentando cheiro ardido ou rançoso.
Embalagem: latas de folha de flandres, com verniz sanitário,
fechada e esterilizada com peso líquido de no mínimo 250
gramas. Reembaladas em caixa de papelão ondulado. Na embalagem
deverá constar nome, classificação e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, peso líquido, nº de registro no órgão competente,
empilhamento máximo para armazenagem. Validade: mínima de 9
(nove) meses a partir da data de fabricação que não poderia
ser superior a 15 (quinze) dias a data de entrega Reposição do
produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do
prazo de validade e embalagens danificadas. lata 250gr 4.000

PALMERA 3,7            14.800,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 4,16              3,94        3,70                  

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 5,20              4,15        3,93                  DC

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 5,36              DC
2 GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR 5,40              D
77 suco em pó diet 10 gr emb. 10 gr 400                        -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
DESERTO
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SUCO EM PÓ PREPARADO SOLIDO: (sabores abacaxi, morango,
laranja, limão,pessego, tangerina e uva): açúcar, polpa de
fruta (ver sabores), acidulante, antiumectante, aromatizantes,
edulcorantes, estabilizantes, corantes artificiais,
antioxidante, vitamina C. Produzido com matérias-prima sãs e
limpo, isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos animais
e vegetais. O produto deverá ser entregue em pacotes de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, contendo peso
líquido de 01 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso
líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente. O
produto entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 30
(trinta) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 200
(duzentos) gramas em embalagem original. PCT 1 KILO 8.000

TECNUTRI 4,51            36.080,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,1                4,52        DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 5,85              5,09        4,51                  

3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 11,84            DC
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Sustagem em Pó diversos sabores- baunilha, chocolate,morango -
Suplemento alimentar enriquecido com vitaminas e sais
minerais: suplemento nutricional lácteo em pó, enriquecido com
vitaminas e minerais, indicado para situações em que há
aumento das necessidades de vitaminas, minerais e proteínas,
tais como: crescimento, desnutrição leve, desgaste físico ou
mental, gestação, lactação e má alimentação de uma forma
geral. Enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo
instantâneo. Sabores: baunilha, alternadamente. Aparência: pó
fino, cheiro e sabor próprios. Ingredientes básicos: leite
desnatado, sólidos de xarope de milho, leite integral, fosfato
de magnésio, ascorbato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de
zinco, niacinamida, inositol, iodeto de potássio, acetato de
DL-alfa tocoferol, sulfato de manganês, sulfato cúprico,
acetato de Vitamina A, fitomenadiona, pantotenato de cálcio,
cloridrato de piridoxina, cloridato de tiamina,
cianocobalamina (vit B12), riboflavina, ácido fólico e
biotina. Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz
sanitário, contendo peso líquido aproximado de quatrocentos (400lata 400 gr 600

                       -   

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
DESERTO

80

Tempero completo sem pimenta De acordo com as NTA 02 e 70.
Preparado com matérias-primas sãs, limpas, de boa qualidade.
Constituído de: sal, alho, opcional cebola, manjericão e
salsinha. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e
detritos animais e vegetais. Embalagem: saco de polietileno
atóxico ou pote plástico, resistente, termossoldado, contendo
peso líquido aproximado de trezentas (300) gramas a um quilo.
Reembalado em caixa de papelão ondulado. Na embalagem deverá
constar nome, classificação e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade, peso líquido, número de registro no órgão
competente, empilhamento máximo para armazenagem. Validade:
mínima de nove (09) meses a partir da data de fabricação que
não poderá ser superior a quinze (15) dias a data de entrega.
Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do
vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas. Pacote 45

QUEAPETITE 1,8                   81,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 1,84              1,80        
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Trigo para Quibe Farinha de trigo para preparo de quibe.
Preparado com matérias-primas sãs, limpas, de boa qualidade.
Aparência: cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem para
entrega: o produto deverá vir embalado em pacote de
polietileno atóxico, contendo quinhentos (500) gramas a um
(01) quilo constando o nome, classificação e marca do produto,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso líquido, número de registro no órgão
competente. Validade: mínima de nove (09) meses a partir da
data de fabricação que não poderá ser superior a quinze (15)
dias da data de entrega. Reposição do produto: no caso de
alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e
embalagens danificadas. Pcte 500gr 1.000

CIAMAR 2              2.000,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,02              2,00        
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 4,16              DC

82 VINAGRE: Produzido da fermentação do vinho branco ou tinto. 
Produto translúcido e de cor, sabor e odor característico. O 
produto deverá ser entregue em embalagens plásticas, com peso 
líquido de 750 (setecentos e cinqüenta) ml, tendo dupla 
embalagem, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e 
com rótulo impresso que deverá  constar  nome  e  marca  do  
produto,  nome  e  endereço  do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e 
de registro no órgão competente. O produto entregue não deverá 
ter validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação, 
que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega. 
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em 
embalagem original.

FRASCO 
750ML

2.000

PALADIO 1,1
ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 1,20              1,18        1,13                  DC

1 ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME 1,60              1,19        1,15                  1,10              

4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,08              DC
      1.134.638,06 
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Ata “III” do Pregão Presencial (Registro de Preço) n° 
08/2016, Sessão de Análise de Lances Verbais e Adjudicação. 

 
 
Aos quinze dias de fevereiro de dois mil e dezesseis, 
reuniram-se, a partir das 13:30 horas, o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal 21/2015, 
para procederem às atividades pertinentes ao Pregão 
Presencial (Registro de Preços) n° 08/2016, conforme previsto 
no Edital, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS para de 
gêneros alimentícios não perecíveis, perecíveis e seus sub-
produtos para alimentos todos de natureza estocáveis para 
diversas Secretarias da Municipalidade de Guapiara, de acordo 
com o Edital. Às 09:00 horas foi reaberta a sessão pública, 
reiniciando sessão para analise dos lances verbais e 
adjudicação dos itens das empresas presentes a saber: 
ATACADÃO LOGISTICA E ALIMENTOS EIRELI ME, GILBERTO MIOTTI 
ARRIBAMAR, SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP, 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FELIPE DA SILVA 
OLIVEIRA ME e PILAR CEREAIS LTDA EPP. O Pregoeiro informou, aos 
representantes presentes na sessão anterior, os procedimentos 
adotados durante a sessão pública do Pregão, e ressaltou que 
a ausência de qualquer deles quando da lavratura da ata, ao 
final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a 
recurso e na submissão ao disposto na ata. Após concluída a 
negociação direta na sessão anterior com as preponentes e com 
fundamento nos termos do inciso XI e XVII do art. 4º da Lei 
n. 10.520/02, foram dadas oportunidades de melhorar suas 
propostas e estes, ofertaram uma redução do preço 
inicialmente proposto - cujas reduções propostas a titulo de 
negociação, após analise dos preços propostos foram aceitas 
pelo pregoeiro exceto os itens 03, 12, 16, 55, 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 63, 66 e 74, após comunicado as empresas via e-
mail foi solicitando a redução de preços e logo após o 
recebimento foram aceitos conforme registrado em nova tabela 
de lances exceto o item 74 que não atende as estimativas de 
preços previstas pela municipalidade. Encerrada na sessão 
anterior a fase de negociações que iniciou no dia 18/01/2016 
as 10:00 horas, encerrando se no dia 20/01/2016 as 13:30 
horas, quanto aos itens 01 ao 82, conforme registrado na 
tabela de lances entregue aos representantes presentes e 
disponível no site http://www.guapiara.sp.gov.br/,  como 
também todas as atas do presente certame. A documentação 
apresentada foi verificada para comprovação de sua 
conformidade com as exigências de edital, inclusive os 
documentos que exigem conferência através da Internet foram 
verificados. As empresas ofertantes tiveram sua documentação 
verificada e achada conformes, sendo, portanto, habilitadas. 
Finalizada a etapa competitiva e habilitadas as empresas 
ofertante de preços dos itens propostos, o Pregoeiro declarou 
que as empresas vencedoras dos itens seus preços serão 
verificados, conforme registrado na tabela de lances. Os 
representantes presentes não manifestaram interesse em 
interpor recurso, fato pelo qual fica precluso o direito a 
recurso. Concluídos os procedimentos relativos ao Pregão 
08/2016, considerando que: 1) as propostas das empresas 



vencedoras satisfazem às exigências do edital; 2) as empresas 
vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à 
documentação exigida; 3) os preços cotados estão dentro do 
limite estabelecido pela Prefeitura; 4) não houve 
manifestação expressa por parte dos representantes das 
licitantes de intenção de interpor recursos; adjudico os 
itens as empresas vencedoras conforme registrado na tabela de 
lances exceto os itens 03, 12, 16, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 66 e 74, após comunicado as empresas via e-mail foi 
solicitando a redução de preços e logo após o recebimento 
foram aceitos conforme registrado em nova tabela de lances 
exceto o item 74 que não atende as estimativas de preços 
previstas pela municipalidade. Nada mais havendo, foi lavrada 
esta Ata, ressalvando, ainda, que os membros da equipe de 
apoio, ao assinarem esta ata, atestam sua participação e 
colaboração no certame, não lhes aplicando as atribuições e 
obrigações de que trata o Decreto Municipal n. 55/06. 
 
 
Pregoeiro: Walter Silvério da Costa 

 
 
 
 

Equipe de Apoio: Edvaldo Roberto Rosa 
 

 
 
 
Equipe de Apoio: Ari Martins de Sampaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II.c

PREGÃO - RP nº 008/2016  - 18/01/2016  10:00

GENERO ALIMENTICIO REVISÃO DE VALORES PROPOSTOS
ITEM DESCRIÇÃO UNID C.M.A MARCA VAL. UNIT. VAL. TOTAL

3

Açúcar Refinado Especial, filtrado ou peneirado. De acordo com
NTA 02 NTA 52; contendo no mínimo 98,3% de sacarose; livre de
fermentação, isento de matéria terrosa, de parasitas e de
detritos animais e vegetais. Aparência, cor e cheiro próprios
do tipo açúcar. Sabor doce. Embalagem: pacote com cinco (5)
quilos, embaladas em sacos resistentes de polietileno atóxico e
reembalados em fardos de papel multifolhado ou plástico
resistente, contendo no maximo trinta (30) quilos. Na embalagem
devera constar o nome e o endereço do fabricante, nome
classificação e marca do produto, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido, numero de registro no órgão competente,
empilhamento maximo para armazenagem. Validade: mínima de nove
(9) meses a partir da data de fabricação, que não poderá ser
superior a quinze (15) dias da entrega. Reposição do produto:
no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de
validade e embalagens danificadas. KG 300

GUARANI 2,55                 765,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 2,6                 2,55         
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 3,68              DC
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BISCOITO DOCE, TIPO PÃO DE MEL: Deve apresentar sabor
característico e agradável, contendo basicamente farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de
milho, estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Deve ser
0 % em gordura trans. O produto deverá ser entregue em pacotes
de polietileno atóxico, lacrado, com peso líquido de 400
(quatrocentos) gramas, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de
registro no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 09 (nove) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. PCT 400GR 350

PANCO 4,92              1.722,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 5,2                 4,92         
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 6,72              5,19         DC

16

CEREAL MATINAL EM FLOCOS TIPO SUCRILHO: Milho, açúcar, extrato
de malte, sal, vitaminas e sais minerais. O produto deverá ser
entregue em pacotes, revestido por caixas, com peso líquido
mínimo de 250 (duzentos e cinqüenta) gramas, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e o nº do lote e de registro no órgão competente. O produto
entregue não deverá ter validade menor que 09 (nove) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 30 (trinta)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 250 (duzentos e
cinquenta) gramas em embalagem original. PCT 250GR 500

SKARCHITOS 7,9              3.950,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 8,00              7,90         
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MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE
COM BAUNILHA E CAFÉ ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS:
Basicamente composto de açúcar, leite em pó integral,
maltodextrina, cacau em pó solúvel, café solúvel, espessante
natural, aroma idêntico ao natural de baunilha, vitaminas e
minerais. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e o nº do lote e de registro no órgão competente. O produto
entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

17,8            35.600,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,60            18,50       17,80                 

56

MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO COM
ABACAXI ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS: Basicamente
composto de açúcar, leite em pó integral, maltodextrina,
espessante natural, aromas idênticos ao natural:coco e
abacaxi(aromatizantes), vitaminas e minerais. O produto deverá
ser entregue em sacos de polietileno, atóxico, resistente,
termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um) kg, tendo
dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de
registro no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

17,8            35.600,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,60            18,50       17,80                 
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MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE TRUFADO
ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS: Basicamente composto de
açúcar, leite em pó, concentrado protéico do soro de leite,
cacau, maltodextrina, albumina de ovo, vitaminas e minerais. O
produto deverá ser entregue em sacos de polietileno, atóxico,
resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um)
kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de
registro no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

18,7            37.400,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,48            18,70       

58

MISTURA EM PÓ PARA PREPARADO LÁCTEO SABOR MORANGO E LEITE
CONDENSADO: Basicamente composto de açúcar, leite em pó,
maltodextrina, flocos desitradatos de morango, vitaminas e
minerais. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e o nº do lote e de registro no órgão competente. O produto
entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

17,8            35.600,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 19,68            18,70       17,80                 
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MISTURA PARA PREPARO DE BOLO CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM
MINERAIS: A mistura para o preparo deve conter basicamente de
açúcar, farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico,
amido de milho, leite em pó, cacau em pó, ovo pó,
emulsificantes, fermento químico. A mistura deverá ser de fácil
preparo, adicionando apenas água potável até obter uma massa
lisa e uniforme. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e o nº do lote e de registro no órgão competente. O produto
entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

15,4            30.800,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            17,00       16,00                 15,40            

61

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO MILHO COM FLOCOS DE GOIABA: A
mistura para o preparo deve conter basicamente de açúcar,
farinha de milho enriquecida c/ ferro e ácido fólico, leite em
pó, ovo pó, emulsificantes, fermento químico e flocos de
goiaba. A mistura deverá ser de fácil preparo, adicionando
apenas água potável até obter uma massa lisa e uniforme. O
produto deverá ser entregue em sacos de polietileno, atóxico,
resistente, termossoldado, lacrado, com peso líquido de 1 (um)
kg, tendo dupla embalagem, lacrado, resistente ao transporte e
armazenamento e com rótulo impresso que deverá constar nome e
marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de
fabricação, prazo de validade, peso líquido e o nº do lote e de
registro no órgão competente. O produto entregue não deverá ter
validade menor que 06 (seis) meses da data de fabricação, que
não poderá ser superior a 15 (quinze) dias da entrega.
Apresentar amostra mínima de 400 (quatrocentos) gramas em
embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

15,4            30.800,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
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3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            16,20       15,40                 

62

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE TIPO
MARMORE: A mistura para o preparo deve conter basicamente de
açúcar, farinha de trigo enriquecida c/ ferro e ácido fólico,
amido de milho, gordura vegetal, ovo em pó, leite em pó, sal,
ferro, zinco, fermento químico. A mistura deverá ser de fácil
preparo, adicionando apenas água potável até obter uma massa
lisa e uniforme. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e o nº do lote e de registro no órgão competente. O produto
entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. 2.000

CRIALIMENTO
S

15,4            30.800,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            16,20       15,40                 
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MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BOMBOCADO: A mistura para o
preparo deve conter basicamente de açúcar, farinha de trigo
enriquecida c/ ferro e ácido fólico, ferro, zinco, coco ralado,
ovo pó, gordura vegetal, fermento químico. A mistura deverá ser
de fácil preparo, adicionando apenas água potável até obter
uma massa lisa e uniforme. O produto deverá ser entregue em
sacos de polietileno, atóxico, resistente, termossoldado,
lacrado, com peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem,
lacrado, resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo
impresso que deverá constar nome e marca do produto, nome e
endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade,
peso líquido e o nº do lote e de registro no órgão competente.
O produto entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis)
meses da data de fabricação, que não poderá ser superior a 15
(quinze) dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 2.000

CRIALIMENTO
S

15,4            30.800,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 17,38            16,20       15,40                 

66

MISTURA PARA PREPARO DE PURÊ BATATA SABOR MANTEIGA: A mistura
para o preparo deve conter basicamente batata flocos
desidratada, maltodextrina, leite em pó, sal, cebola e curcuma
em pó, corante natural urucum, aroma artificial de manteiga e
realçadores de sabor. O produto deverá ser entregue em sacos de
polietileno, atóxico, resistente, termossoldado, lacrado, com
peso líquido de 1 (um) kg, tendo dupla embalagem, lacrado,
resistente ao transporte e armazenamento e com rótulo impresso
que deverá constar nome e marca do produto, nome e endereço do
fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido
e o nº do lote e de registro no órgão competente. O produto
entregue não deverá ter validade menor que 06 (seis) meses da
data de fabricação, que não poderá ser superior a 15 (quinze)
dias da entrega. Apresentar amostra mínima de 400
(quatrocentos) gramas em embalagem original. KILO 1.200

CRIALIMENTO
S

18,5            22.200,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
3 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA EPP 22,33            20,90       18,50                 
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Refrigerante Bebida gaseificada, sabores laranja, limão e
guaraná. Embalagem com 2 litros, pacote com 6 unidades.
Apresentar amostra 2 litros FARDO 6 UNID 220

DOLLY 19,4              4.268,00 

ORD EMPRESA LANCE INIC 1 2 3 4
4 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15,6              AMOSTRA REPROVADA

5 FELIPE DA SILVA OLIVEIRA ME 19,44            19,40       
         300.357,00 
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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA ATA “III” DO PREGÃO 
PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇO) N° 08/2016, SESSÃO DE 

JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO. 
 
 

 
 
 
 
 
   Atesto, para os devidos fins, que recebi a Ata “III” do 
Pregão Presencial (Registro de Preço) n° 08/2016, Sessão de Julgamento e 
Adjudicação, sendo que, ciente dos termos do julgamento, renuncio ao recurso 
cabível. 
 
 
 
   __________________, 15 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

________________________________ 
funcionário: 
 
RG: 
 
Carimbo da empresa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recebi em _________/__________/_______________ 
 
 


