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ITEM PRODUTO 
CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

QUANT. EMPRESA  MARCA OBSERVAÇÃO 

01 

Atum 
ralado em 

caldo 
vegetal 

5211891 
COTA 

PRINCIPAL 

Pouch 
laminado 

contendo 1 kg 

Atum, água, óleo, caldo 
vegetal e 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.  

23 .604 
GDC Alimentos 

S.A 
88 

 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de 
acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

 

02 

Atum 
ralado em 

caldo 
vegetal 

5211891 

Ref. ao 

item 1 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Pouch 
laminado 

contendo 1 kg 

Atum, água, óleo, caldo 
vegetal e 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.  

7.868 

Comercial de 

Alimentos 

Renato Rinaldi 

EIRELI 

88 

 
 
 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 
acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

 

03 
Canela em 

pó 
63584 

COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
contendo 30 a 

40 gramas 

Canela em pó fino e 
homogêneo de 

coloracão marrom claro, 
com sabor e odor 
próprios, livre de 

sujidades e materiais 
estranhos. Não deve 

conter açúcar. O 
produto deverá ser 
entregue com prazo 

8.106 

Nutricionale 

Comércio de 

Alimentos LTDA 

Siamar 

 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de 
acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 



máximo de 30 (trinta) 
dias da data de 

fabricação.  

04 
Canela em 

pó 

63584 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo 30 a 

40 gramas 

Canela em pó fino e 
homogêneo de 

coloracão marrom claro, 
com sabor e odor 
próprios, livre de 

sujidades e materiais 
estranhos. Não deve 

conter açúcar. O 
produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias da data de 

fabricação.  

2.702 

Lactosoja 

Serviços e 

Comércios de 

Alimentos 

EIRELI 

 

 

 
 
 
 
 

Empresa não 
apresentou amostras 

e documentos. 

Situação: 
Desclassificado 

 

05 
Extrato de 

tomate  
35629 

COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
contendo de 

1,8 a 2 kg. 

Extrato de tomate 
simples concentrado, 

sem aditivos e 
conservantes, podendo 
ser composto somente  
por tomates, açúcar e 
sal. Não pode conter 

amido. Brix mínimo de 
12 a 18°. 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.  

55.533 

Granfood 

Alimentos 

EIRELI EPP 

Saborel 

 

 

Foi realizado teste 

para verificação do 

brix e o produto 

apresentou brix de 

9°, estando em 

desacordo com o 

edital. Também foi 

feito teste de 

presença de amido 

com iodo e o 

produto foi 

reprovado. 
Situação: 

Desclassificado 

 

  

06 
Extrato de 

tomate  

35629 

Ref. ao 

item 5 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo de 

1,8 a 2 kg. 

Extrato de tomate 
simples concentrado, 

sem aditivos e 
  18.511 

Granfood 

Alimentos 

EIRELI EPP 

Saborel 

 

 

Foi realizado teste 

para verificação do 



Cota 

Principal 
conservantes, podendo 
ser composto somente  
por tomates, açúcar e 
sal. Não pode conter 

amido. Brix mínimo de 
12 a 18°. 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.  

brix e o Produto 

apresentou brix de 

9°, estando em 

desacordo com o 

edital. Também foi 

feito teste de 

presença de amido 

com iodo e o 

produto foi 

reprovado. 
Situação: 

Desclassificado 

 

  

07 

Feijão 
Branco – 

Tipo 1 
39870 

COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
de 1 kg 

Feijão Branco tipo 1. 
Constituído de grãos 

inteiros, isento de 
insetos, carunchos e 
outras pragas. 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.  

46.134 

Comercial de 

Alimentos 

Renato Rinaldi 

EIRELI 

RS 

Alimentos 

 
 
 
 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de 
acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

 

08 

Feijão 
Branco – 

Tipo 1 

39870 

Ref. ao 

item 7 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
de 1 kg 

Feijão Branco tipo 
1.Constituído de grãos 

inteiros, isento de 
insetos, carunchos e 
outras pragas. Suas 

condições deverão estar 
de acordo com as 

legislações vigentes.  O 
produto deverá ser 
entregue com prazo 

15.378 

Comercial de 

Alimentos 

Renato Rinaldi 

EIRELI 

RS 

Alimentos 

 
 

 
 
Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 
acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

 



máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação.  

09 
Feijão Jalo 
– Tipo 1 

4850572 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
de 1 kg 

Feijão Jalo tipo 1. 
Constituído de grãos 

inteiros, isento de 
insetos, carunchos e 
outras pragas.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.  

61.800 

Granfood 

Alimentos 

EIRELI EPP 

Bom 

Tempo 

 

 
 
 
 

Empresa apresentou 
amostras e 

documentos de 

acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

 

10 
Feijão Jalo 
– Tipo 1 

4850572 

Ref. ao 

item 9 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
de 1 kg 

Feijão Jalo tipo 1. 
Constituído de grãos 

inteiros, isento de 
insetos, carunchos e 
outras pragas.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.  

20.600 

Granfood 

Alimentos 

EIRELI EPP 

Bom 

Tempo 

 

 
 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de 

acordo com o edital. 
Situação: 

Classificado 
 

 

11 

Granola 
sem adição 
de açúcar 

3517756 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
contendo de 
800 gramas a 

1 kg 

Flocos de cereais, 
sementes e/ou 

oleaginosas e frutas 
desidratadas. Sem 

adição de açúcares, 
adoçantes artitificiais e 

7.590 

Supermercado 

Morada do Sol 

EIRELI 

Naturale 

Não entregou laudo 

bromatológico. 

Entregou somente 

uma amostra e a 

marca ofertada não 

atende ao 

descritivo por 

conter 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.  

conservantes. 

Entregou os 

documentos de 

habilitação junto a 

amostra, portanto 

fora do prazo. 
Situação: 

Desclassificado 

 

 

12 

Granola 
sem adição 
de açúcar 

3517756 

Ref. ao 

item 11 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo de 
800 gramas a 

1 kg 

Flocos de cereais, 
sementes e/ou 

oleaginosas e frutas 
desidratadas. Sem 

adição de açúcares, 
adoçantes artitificiais 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.  

2.530 

Supermercado 

Morada do Sol 

EIRELI 

Naturale 

Não entregou laudo 

bromatológico. 

Entregou somente 

uma amostra e a 

marca ofertada não 

atende ao 

descritivo por 

conter açúcar e 

conservantes. 

Entregou os 

documentos de 

habilitação junto a 

amostra, portanto 

fora do prazo. 
Situação: 

Desclassificado 

 

 

13 

Leite em 
pó 

desnatado 
1227033 

COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
laminada 

contendo de 
200 a 300 
gramas do 

produto 

Leite desnatado e 
emulsificante. 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.  

24.525 

LGM Comércio 

e 

Representações 

de Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

EIRELI EPP 

Leite Sol 

 

 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de 

acordo com o edital. 
Situação: 

Classificado 
 

 



14 

Leite em 
pó 

desnatado 

1227033 

Ref. ao 

item 13 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
laminada 

contendo de 
200 a 300 
gramas do 

produto 

Leite desnatado e 
emulsificante. 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.  

8.175 

LGM Comércio 

e 

Representações 

de Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

EIRELI EPP 

Leite Sol  

 

 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de 

acordo com o edital. 
Situação: 

Classificado 
 

 

15 

Macarrão 
fonte de 

fibras tipo 
parafuso 
ou pena 

5335566 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote 
contendo de 
500 gramas 

 Farinha de trigo 
integral e/ou farinha de 
trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, 
farelo/ fibra de trigo, 

farinhas de cereais (no 
mínimo três) entre 
outros ingredientes 

permitidos na legislação 
vigente. 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.  

60.891 

Massas 

alimentícias Da 

Roz LTDA 

Da Roz 

 

 

 

 

A marca ofertada 

não atende ao 

descritivo por não 

conter no mínimo 3 

tipos de farinhas 

de cereais além da 

farinha de trigo 

integral. 
Situação: 

Desclassificado 

 

16 

Macarrão 
fonte de 

fibras tipo 
parafuso 
ou pena 

5335566 

Ref. ao 

item 15 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote 
contendo de 
500 gramas 

 Farinha de trigo 
integral e/ou farinha de 
trigo enriquecida com 

ferro e ácido fólico, 
farelo/ fibra de trigo, 

farinhas de cereais (no 
mínimo três) entre 
outros ingredientes 

permitidos na legislação 

20.297 
KCB Amorim 

dos Santos 
 

 
 
 

Empresa não 
apresentou amostras 

e documentos. 
Situação: 

Desclassificado 

 



vigente. 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.  

17 

Sardinha 
em óleo 

comestível 
1321293 

COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
contendo de 
850 g a 1,1 kg 

Sardinhas, óleo 
comestível e 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.  

9.945 

Granfood 

Alimentos 

EIRELI EPP 

Sulpesca 

 
 

 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de 

acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

18 

Sardinha 
em óleo 

comestível 

1321293 

Ref. ao 

item 17 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo de 
850 g a 1,1 kg 

Sardinhas, óleo 
comestível e 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.  

3.315 

Granfood 

Alimentos 

EIRELI EPP 

Sulpesca 

 

 
 

 
Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de 

acordo com o edital. 
Situação: 

Classificado 

 

19 
Vinagre de 

Álcool 
4611896 

COTA 

PRINCIPAL 

Frasco com 
750 ml 

Fermentado acético de 
álcool, água e 

conservante. Suas 
condições deverão estar 

de acordo com as 
legislações vigentes.  O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

25.677 

Nutricionale 

Comércio de 

Alimentos LTDA 

Palladio 

 
 

Empresa apresentou 

amostras e 
documentos de 

acordo com o edital. 
Situação: 

Classificado 

 



máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação.  

20 
Vinagre de 

Álcool 

4611896 

Ref. ao 

item 19 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Frasco com 
750 ml 

Fermentado acético de 
álcool, água e 

conservante. 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.  

8.559 

LGM Comércio 

e 

Representações 

de Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

EIRELI EPP 

Neval 

 

 

 
Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 
acordo com o edital. 

Situação: 
Classificado 

 

 

 


