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PROCESSO ADMINISTRATIVO 2.239/2022 

 

ITEM PRODUTO 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

MARCA/ 

FABRICANTE 

CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 
Empresa  Observações  

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. 

Ducoco 

4646029 

Ref. ao 

item 1 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

tetra park de 

1 l 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

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. 

Euro foods  

1292838 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote 

plástico 

contendo 100 

g 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



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. 

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. 

Trisanti 

4346653 

Ref. ao 

item 9 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

 Embalagem 

Plástica com 

tampa, 

lacrada 

contendo 100 

g 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

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) 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



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) 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa não 

apresentou amostras 

e documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

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) 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa não 

apresentou amostras 

e documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

SITUAÇÃO: 

DESCLASSIFICADO 

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.  

RS alimentos  4505883 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 

contendo 500 

g 

R Santos 

Comércio de 

Produtos 

Alimentícios 

em Geral 

LTDA 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

20 

Tapioca 

granulada 

tipo 1 

Fécula de mandioca. 

Suas condições 

deverão estar de 

acordo com as 

legislações vigentes. 

RS alimentos 

4505883 

Ref. ao 

item 19 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

contendo 500 

g 

Comercial de 

Alimentos 

Renato 

Rinaldi 

EIRELI - EPP 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos de 

acordo com o 

solicitado em edital. 



O produto deverá 

ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a 

data de fabricação.  

SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

 


