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01 

 
Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor café 
com leite, com 
redução de açúcar, 
calorias, gorduras e 
sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, café 
solúvel, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 
aromas artificiais. 
Distribuição por porção: 
Proteína mínima: 6,5g - A 
FONTE PROTEÍCA DEVERÁ SER 
DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 
 
 
 
 
 

 
COTA 

PRINCIPAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pacote 

aluminizado 
contendo 1 kg 

BIOTEC Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 

ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PLANILHA  - 

PREGÃO 34/2022 – PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 1.867/2022 
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02 

 
Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor café 
com leite, com 
redução de açúcar, 

calorias, gorduras e 

sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, café 
solúvel, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 

aromas artificiais. Distribuição 
por porção: Proteína mínima: 
6,5g - A FONTE PROTEÍCA 

DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 
 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

 
 
 

Pacote 
aluminizado 

contendo 1 kg 

A MORAES Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 

 
 
 

 
03 

 
Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor 

Chocolate, com 

redução de açúcar, 
calorias, gorduras e 
sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, cacau 
em pó, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 
aromas artificiais. Distribuição 

por porção: Proteína mínima: 
6,5g - A FONTE PROTEÍCA 

DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 
 

 
COTA 

PRINCIPAL 

 
 
 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 kg 

BIOTEC Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 
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04 

 
Mistura em pó para 
o preparo de 

bebida sabor 
Chocolate, com 
redução de açúcar, 

calorias, gorduras e 
sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, cacau 
em pó, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 
aromas artificiais. Distribuição 
por porção: Proteína mínima: 

6,5g - A FONTE PROTEÍCA 
DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 

 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

 
 

 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 kg 

A MORAES Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 

 
 

 

 
05 

 
Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor 

Morango, com 
redução de açúcar, 
calorias, gorduras e 

sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, morango 
desidratado, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 

aromas artificiais. Distribuição 
por porção: Proteína mínima: 
6,5g - A FONTE PROTEÍCA 
DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 

 

 
COTA 

PRINCIPAL 

 
 

 

Pacote 
aluminizado 

contendo 1 kg 

BIOTEC Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 
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06 

 
Mistura em pó para 
o preparo de 

bebida sabor 
Morango, com 
redução de açúcar, 

calorias, gorduras e 
sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, morango 
desidratado, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 
aromas artificiais. Distribuição 
por porção: Proteína mínima: 

6,5g - A FONTE PROTEÍCA 
DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 

 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

 
 

 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 kg 

A MORAES Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 

 
 

 
 
 

07 

 

Mistura em pó para 

o preparo de 

bebida sabor 
Capuccino, com 
redução de açúcar, 
calorias, gorduras e 
sódio, rico em 

vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, cacau 
em pó, café solúvel, 
enriquecida com vitaminas e 
minerais. Não poderá conter 

corantes e aromas artificiais. 
Distribuição por porção: 
Proteína mínima: 6,5g - A 
FONTE PROTEÍCA DEVERÁ 
SER DE ORIGEM LÁCTEA. O 
produto deverá ser entregue 

com prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a data de 
fabricação. 

BIOLAC  
 

 

 
COTA 

PRINCIPAL 

 
 

 

 
Pacote 

aluminizado 
contendo 1 kg 

BIOTEC Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 
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08 

 

Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor 
Capuccino, com 
redução de açúcar, 
calorias, gorduras e 

sódio, rico em 
vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, cacau 
em pó, café solúvel, 
enriquecida com vitaminas e 
minerais. Não poderá conter 
corantes e aromas artificiais. 

Distribuição por porção: 
Proteína mínima: 6,5g - A 
FONTE PROTEÍCA DEVERÁ 

SER DE ORIGEM LÁCTEA. O 
produto deverá ser entregue 
com prazo máximo de 30 
(trinta) dias após a data de 
fabricação. 

BIOLAC  

 
 

 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

 

 
 

 
Pacote 

aluminizado 
contendo 1 kg 

A MORAES Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 

 
 
 

 

09 

 

Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor coco, 
com redução de 
açúcar, calorias, 

gorduras e sódio, 
rico em vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, coco 
desidratado, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 

aromas artificiais. Distribuição 
por porção: Proteína mínima: 
6,5g - A FONTE PROTEÍCA 

DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  
 
 

 
COTA 

PRINCIPAL 

 
 
 

Pacote 
aluminizado 

contendo 1 kg 

BIOTEC Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 

 

 

 
 
 

10 

 

Mistura em pó para 
o preparo de 
bebida sabor coco, 
com redução de 

açúcar, calorias, 
gorduras e sódio, 
rico em vitaminas e 
minerais 

Leite em pó, açúcar, coco 
desidratado, enriquecida com 
vitaminas e minerais. Não 
poderá conter corantes e 
aromas artificiais. Distribuição 
por porção: Proteína mínima: 

6,5g - A FONTE PROTEÍCA 

DEVERÁ SER DE ORIGEM 
LÁCTEA. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo 
de 30 (trinta) dias após a data 
de fabricação. 

BIOLAC  

 
 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

 

 
 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 kg 

GRANFOOD Empresa apresentou laudos e 
documentos conforme soliitado em 

edital. 
Situação: CLASSIFICADO 


