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ITEM PRODUTO 
EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

MARCA/ 

FABRICANTE 

CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES 

01 

Composto 

lácteo com 

polpa de 

morango 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

polpa de morango 

desidratada. Vitaminas e 

minerais (Vitamina A, C 

e D, mineral: ferro). Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Danky 5428750 
COTA 

PRINCIPAL 
15.270 

DZ7 

COMERCIAL  

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

02 

Composto 

lácteo com 

polpa de 

morango 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

polpa de morango 

desidratada. Vitaminas e 

minerais (Vitamina A, C 

e D, mineral: ferro). Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Nuttry 

5428750 

Ref. ao 

item 1 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

5.090 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

03 

Composto 

lácteo com 

café e 

cacau tipo 

cappuccino, 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

cacau em pó, café 

solúvel. Vitaminas e 

minerais (Vitamina A, C 

e D, mineral: ferro). Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Danky 5428866 
COTA 

PRINCIPAL 
15.000 

DZ7 

COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

 

 

04 

Composto 

lácteo com 

café e 

cacau tipo 

cappuccino, 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

cacau em pó, café 

solúvel. Vitaminas e 

minerais (Vitamina A, C 

e D, mineral: ferro). Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Nuttry 

5428866 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

5.000 DANUTRI 

 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

 

05 

Composto 

lácteo com 

cacau, 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

cacau em pó. Vitaminas 

e minerais (Vitamina A, 

C e D, mineral: ferro). 

Não poderá conter 

corantes e aromas 

artificiais. O produto 

deverá ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a data 

de fabricação. 

Danky 5428882 
COTA 

PRINCIPAL 
15.270 

DZ7 

COMERCIAL 

 

 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

 



06 

Composto 

lácteo com 

cacau, 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

cacau em pó. Vitaminas 

e minerais (Vitamina A, 

C e D, mineral: ferro). 

Não poderá conter 

corantes e aromas 

artificiais. O produto 

deverá ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a data 

de fabricação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttry 

 

 

 

 

 

 

 

5428882 

Ref. ao 

item 5 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

   5.090 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

 

07 

Composto 

Lácteo 

sabor 

Frutas com 

Aveia, 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

aveia em flocos, farinha 

de aveia, mamão e 

banana e maçã 

desidratados em flocos. 

Não poderá conter 

corantes e aromas 

artificiais. O produto 

deverá ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a data 

de fabricação. 

-- 5428904 
COTA 

PRINCIPAL 
15.270 

DZ7 

COMERCIAL 

Não apresentou 

amostras e 

documentos. 

Situação: 

Desclassificado  

08 

Composto 

Lácteo 

sabor 

Frutas com 

Aveia, 

fonte de 

cálcio e rico 

em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

aveia em flocos, farinha 

de aveia, mamão e 

banana e maçã 

desidratados em flocos. 

Não poderá conter 

corantes e aromas 

artificiais. O produto 

deverá ser entregue com 

prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a data 

de fabricação. 

Nuttry 

5428904 

Ref. ao 

item 7 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

5.090 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 



09 

Composto 

lácteo 

sabor 

vitamina de 

banana, 

morango e 

aveia, fonte 

de cálcio e 

rico em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

aveia em flocos, farinha 

de aveia, banana e 

morango desidratados 

em flocos. Vitaminas e 

minerais (Vitamina A, C 

e D, mineral: ferro). Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

-- 5428815 
COTA 

PRINCIPAL 
15.270 

DZ7 

COMERCIAL 

Não apresentou 

amostras e 

documentos. 

Situação: 

Desclassificado 

10 

Composto 

lácteo 

sabor 

vitamina de 

banana, 

morango e 

aveia, fonte 

de cálcio e 

rico em 

vitaminas e 

minerais 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Leite em pó integral, 

soro de leite, açúcar, 

aveia em flocos, farinha 

de aveia, banana e 

morango desidratados 

em flocos. Vitaminas e 

minerais (Vitamina A, C 

e D, mineral: ferro). Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Nuttry 

5428815 

Ref. ao 

item 9 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

5.090 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

11 

Mistura em 

pó para o 

preparo de 

bolo de 

banana 

sem glúten 

com fibras 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Amido de milho, açúcar, 

óleo vegetal, farinha de 

arroz, polvilho doce, ovo 

em pó integral, leite em 

pó integral, farinha de 

milho enriquecida com 

ferro e ácido fólico, 

banana desidratada, 

fermento químico, 

podendo ou não conter 

canela. Não poderá 

conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

DU PAPI 4512324 
COTA 

PRINCIPAL 
4.669 SOCOM 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 



dias após a data de 

fabricação. 

12 

Mistura em 

pó para o 

preparo de 

bolo de 

banana 

sem glúten 

com fibras 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg 

Amido de milho, açúcar, 

óleo vegetal, farinha de 

arroz, polvilho doce, ovo 

em pó integral, leite em 

pó integral, farinha de 

milho enriquecida com 

ferro e ácido fólico, 

banana desidratada, 

fermento químico, 

podendo ou não conter 

canela. Não poderá 

conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

DU PAPI 

4512324 

Ref. ao 

item 11 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

1.556 SOCOM 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

13 

Mistura em 

pó para o 

preparo de 

bolo de 

cenoura 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg  

Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, ovo 

em pó, gordura vegetal, 

amido de milho, cenoura 

desidratada, sal, 

fermento químico. Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Crialimentos  4512243 
COTA 

PRINCIPAL 
6.109 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

14 

Mistura em 

pó para o 

preparo de 

bolo de 

cenoura 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg  

Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, ovo 

em pó, gordura vegetal, 

amido de milho, cenoura 

desidratada, sal, 

fermento químico. Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

Crialimentos  

4512243 

Ref. ao 

item 13 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

2.036 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 



entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

15 

Mistura em 

pó para o 

preparo de 

bolo de 

chocolate 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg  

 Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, 

amido de milho, cacau 

em pó, ovo em pó, sal, 

fermento químico. Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Crialimentos 5190711 
COTA 

PRINCIPAL 
 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

16 

Mistura em 

pó para o 

preparo de 

bolo de 

chocolate 

Pacote 

aluminizado 

contendo 1 

kg  

 Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, 

amido de milho, cacau 

em pó, ovo em pó, sal, 

fermento químico. Não 

poderá conter corantes e 

aromas artificiais. O 

produto deverá ser 

entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 

fabricação. 

Crialimentos 

5190711 

Ref. ao 

item 15 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

2.036 DANUTRI 

Empresa 

apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos 

conforme 

previsto em 

edital. 

Situação: 

Classificado 

 


