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ITEM PRODUTO 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

MARCA/ 

FABRICANTE 

CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 
Empresa  Observações  

01 

Água de 

coco 

integral 

Água de coco 

integral natural. 

Com aspecto, cor, 

odor e sabor 

próprios, sem 

coloração artificial, 

sem aditivos 

sintéticos e sem 

açúcar, podendo ou 

não conter apenas 

ácido ascórbico 

(vitamina C). 

Transportada e 

conservada em 

temperatura 

ambiente. Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

a legislação vigente. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação. 

PURO COCO 4646029 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

tetra park de 

1 l 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS, DE 

ACORDO COM O 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



02 

Água de 

coco 

integral 

Água de coco 

integral natural. 

Com aspecto, cor, 

odor e sabor 

próprios, sem 

coloração artificial, 

sem aditivos 

sintéticos e sem 

açúcar, podendo ou 

não conter apenas 

ácido ascórbico 

(vitamina C). 

Transportada e 

conservada em 

temperatura 

ambiente. Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

a legislação vigente. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação. 

MAIS COCO 

4646029 

Ref. ao 

item 1 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

tetra park de 

1 l 

MORADA DO 

SOL 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

TÉCNICOS, 

ENTRETANDO NÃO 

FOI APRESENTADO 

LAUDO. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

03 

Coco 

ralado 

puro 

Amêndoa de coco ou 

coco desidratado 

natural, ralado ou 

em flocos puro. Com 

aspecto, cor, cheiro 

e sabor 

próprios,sem 

coloração artificial, 

sem aditivos 

sintéticos e sem 

SOCOCO 1292838 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote 

plástico 

contendo 100 

g 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 



açúcar. 

Transportada e 

conservada em 

temperatura 

ambiente.Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

a legislação vigente. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação. 

04 

Coco 

ralado 

puro 

Amêndoa de coco ou 

coco desidratado 

natural, ralado ou 

em flocos puro. Com 

aspecto, cor, cheiro 

e sabor 

próprios,sem 

coloração artificial, 

sem aditivos 

sintéticos e sem 

açúcar. 

Transportada e 

conservada em 

temperatura 

ambiente.Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

a legislação vigente. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

-- 

1292838 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote 

plástico 

contendo 100 

g 

HOSANA 

Empresa não 

apresentou amostras 

e documentos. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 



(trinta) dias após a 

data de fabricação. 

05 

Ervilha em 

conserva 

sem sal e 

sem 

açúcar 

Ervilha e água. Sem 

adição de sal, açúcar 

e conservantes.  

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

FUGINI 35637 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

contendo de 

170 a 200 g 

(peso 

drenado) 

NURICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

06 

Ervilha em 

conserva 

sem sal e 

sem 

açúcar 

Ervilha e água. Sem 

adição de sal, açúcar 

e conservantes.  

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

FUGINI 

35637 

Ref. ao 

item 5 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

contendo de 

170 a 200 g 

(peso 

drenado) 

LGM 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

07 
Farinha de 

trigo  

Farinha de Trigo tipo 

1, fortificada com 

ferro e ácido fólico.  

Devendo se 

apresentar limpa, 

seca,  isenta de 

NONITA 1324845 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote 

plástico 

contendo 1 

kg 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 



insetos, odores ou 

sabores estranhos 

ou impróprios. Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

as legislações 

vigentes. O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias 

após a data de 

fabricação. 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

08 
Farinha de 

trigo  

Farinha de Trigo tipo 

1, fortificada com 

ferro e ácido fólico.  

Devendo se 

apresentar limpa, 

seca,  isenta de 

insetos, odores ou 

sabores estranhos 

ou impróprios. Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

as legislações 

vigentes. O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias 

após a data de 

fabricação. 

CORINA 

1324845 

Ref. ao 

item 7 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote 

plástico 

contendo 1 

kg 

LGM 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

09 
Fermento 

químico 

Fermento quimíco 

em pó tradicional, 

para confecção de 

bolos,  composto de 

TRISANTI 4346653 
COTA 

PRINCIPAL 

 Embalagem 

Plástica com 

tampa, 

lacrada 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 



amido de milho e 

fermentos químicos. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação. 

contendo 100 

g 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

10 
Fermento 

químico 

Fermento quimíco 

em pó tradicional, 

para confecção de 

bolos,  composto de 

amido de milho e 

fermentos químicos. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação. 

-- 

4346653 

Ref. ao 

item 9 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

 Embalagem 

Plástica com 

tampa, 

lacrada 

contendo 100 

g 

HOSANA 

Empresa não 

apresentou amostras 

e documentos. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

11 
Grão de 

bico cozido 

Grão de bico cozido 

em conserva, 

composto de grão de 

bico, água, podendo 

ou não conter sal. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

FUGINI 5187311 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

contendo de 

280 a 380 g 

(peso líquido) 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 



legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

CLASSIFICADA 

12 
Grão de 

bico cozido 

Grão de bico cozido 

em conserva, 

composto de grão de 

bico, água, podendo 

ou não conter sal. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

CAMIL 

5187311 

Ref. ao 

item 11 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

contendo de 

280 a 380 g 

(peso líquido) 

RENATO 

RINALDI 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS, 

ENTRETANTO O 

PRODUTO TEM SAL. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

13 

Massa 

pronta 

para 

tapioca 

(goma de 

mandioca 

hidratada) 

Fécula de mandioca 

hidratada (fécula de 

mandioca e água). 

Sem glúten, sem 

conservantes, sem 

sódio, sem gordura 

trans. Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

as legislações 

vigentes. O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias 

SIAMAR 5249929 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

contendo 500 

g 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 



após a data de 

fabricação.  

14 

Massa 

pronta 

para 

tapioca 

(goma de 

mandioca 

hidratada) 

Fécula de mandioca 

hidratada (fécula de 

mandioca e água). 

Sem glúten, sem 

conservantes, sem 

sódio, sem gordura 

trans. Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

as legislações 

vigentes. O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias 

após a data de 

fabricação.  

CAMPO BELO  

5249929 

Ref. ao 

item 13 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

contendo 500 

g 

LGM 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

15 

Milho em 

conserva 

sem 

adição de 

sal e 

açúcar 

Milho verde e água. 

Sem adição de sal, 

açúcar e 

consevantes.  Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

as legislações 

vigentes. O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias 

após a data de 

fabricação.  

-- 74055 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

contendo de 

170 a 200 g 

(peso 

drenado) 

HOSANA 

Empresa não 

apresentou amostras 

e documentos. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 



16 

Milho em 

conserva 

sem 

adição de 

sal e 

açúcar 

Milho verde e água. 

Sem adição de sal, 

açúcar e 

consevantes.  Suas 

condições deverão 

estar de acordo com 

as legislações 

vigentes. O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias 

após a data de 

fabricação.  

-- 

74055 

Ref. ao 

item 15 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

contendo de 

170 a 200 g 

(peso 

drenado) 

HOSANA 

Empresa não 

apresentou amostras 

e documentos. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

17 

Óleo de 

soja 

refinado 

Óleo refinado de 

soja e antioxidante. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

VILA VELHA 1324098 
COTA 

PRINCIPAL 

Frasco 

plástico tipo 

pet com 900 

ml 

NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 

18 

Óleo de 

soja 

refinado 

Óleo refinado de 

soja e antioxidante. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

VILA VELHA  

1324098 

Ref. ao 

item 17 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Frasco 

plástico tipo 

pet com 900 

ml 

RENATO 

RINALDI 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 

CONFORME 

SOLICITADO EM 

EDITAL. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADA 



data de fabricação.  

19 

Tapioca 

granulada 

tipo 1 

Fécula de mandioca. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

Da terrinha  4505883 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

contendo 500 

g 

Morada do Sol 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRA E 

DOCUMENTOS, 

ENTRETANTO O 

PRODUTO NÃO 

CORRESPONDE AO 

ESPECIFICADO, O 

MESMO É TAPIOCA 

HIDRATADA, LAUDO 

INCOMPLETO. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

20 

Tapioca 

granulada 

tipo 1 

Fécula de mandioca. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

Da terrinha  

4505883 

Ref. ao 

item 19 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

contendo 500 

g 

MORADO DO 

SOL 

EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRA E 

DOCUMENTOS, 

ENTRETANTO O 

PRODUTO NÃO 

CORRESPONDE AO 

ESPECIFICADO, O 

MESMO É TAPIOCA 

HIDRATADA, LAUDO 

INCOMPLETO. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

 


