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ITEM PRODUTO 
INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

MARCA/ 

FABRICANTE 

CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 
EMPRESA  OBSERVAÇÃO 

01 

Açúcar refinado Açúcar refinado com 
aspecto, cor e odor 
característicos. 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.  

GLOBO 4428692 
COTA 

PRINCIPAL 
Pacote 1kg GRANFOOD 

Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 
edital. 

Situação: Classificado 

02 

Açúcar refinado Açúcar refinado com 
aspecto, cor e odor 

característicos. 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.  

GLOBO 

4428692 
Ref. ao 
item 1 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
Pacote 1kg GRANFOOD 

Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 
edital. 

Situação: Classificado 

04 

Arroz agulhinha 
longo fino tipo 
1 

Arroz agulhinha, tipo 1, 
longo fino. 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.  

Du campo  

39896 
Ref. ao 

item 3 
Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

Pacote 5kg GRANFOOD 

 
Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 
edital. 

Situação: Classificado  
 
 
 

 
 
 
 
 



05 

Arroz tipo 1, 

classe longo 
fino, 

enriquecido 
com vitaminas 
e minerais 

Arroz tipo 1 classe longo 

fino, enriquecido com no 
mínimo dois minerais e 

duas vitaminas. 
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.  

URBANO 5052572 
COTA 

PRINCIPAL 
Pacote 5kg GRANFOOD 

 
Empresa amostras e 

documentos técnicos 
conforme solicitado em 

edital. 
Situação: Classificado  

 
 
 
 
 

 
 
 

06 

Arroz tipo 1, 
classe longo 
fino, 
enriquecido 
com vitaminas 

e minerais 

Arroz tipo 1 classe longo 
fino, enriquecido com no 
mínimo dois minerais e 
duas vitaminas. 
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.  

URBANO  

5052572 
Ref. ao 
item 5 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
Pacote 5kg GRANFOOD 

 

Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 
edital. 

Situação: Classificado  
 
 

 
 

 
 
 
 

08 

Café torrado e 
moído com selo 

de certificação 
de qualidade  

Café torrado e moído 
tradicional, com selo de 

qualidade emitido por 
alguma instituição que 
certifique a qualidade. 
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.  

CEREJA  

3317935 
Ref. ao 
item 7 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote à 
vácuo 500gr 

GRANFOOD 

 
Empresa amostras e 

documentos técnicos 
conforme solicitado em 

edital. 
Situação: Classificado  

 

 
 

 
 
 
 



 

10 

Leite em pó 
integral 

instantâneo 

Leite em pó e lecitina de 
soja. Validade mínima de 

10 meses a partir da data 
da entrega. 

Apresentou 
na análise 
anterior 

1226924 
Ref. ao 
item 9 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 

laminada 
atóxica com 
400 gramas 

Milk Vita  

Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 
edital. 

Situação: Classificado  
. 

13 

Margarina com 
sal livre de 

gorduras trans 
80% lipídeos 

Óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, água, 

sal, leite em pó desnatado 
reconstituído, vitamina A, 

corantes naturais e outros 
ingredientes permitidos na 
legislação vigente. Zero 
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.  

DORIANA 3424146 
COTA 

PRINCIPAL 

Pote plástico 
500 gramas 

com lacre de 
alumínio 

entre a 
tampa e 
produto 

GRANFOOD 

 

Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 
edital. 

Situação: Classificado  
 

 
 
 
 
 
 
 

14 

Margarina com 
sal livre de 
gorduras trans 
80% lipídeos 

Óleos vegetais líquidos e 
interesterificados, água, 
sal, leite em pó desnatado 
reconstituído, vitamina A, 
corantes naturais e outros 

ingredientes permitidos na 
legislação vigente. Zero 
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.  

DORIANA 

3424146 
Ref. ao 

item 13 
Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

Pote plástico 
500 gramas 
com lacre de 

alumínio 
entre a 

tampa e 
produto 

GRANFOOD 

 
Empresa amostras e 
documentos técnicos 

conforme solicitado em 

edital. 
Situação: Classificado  

 
 
 
 

 
 
 
 



20 

Sal Marinho 

Fino ou Moído 

Sal Marinho.Cloreto de 

sódio, iodeto de potássio e 
antiumectante. 

Acondicionado em saco de 
polietileno, resistente e 
vedado. Suas condições 
deverão estar de acordo 
com as legislações 

vigentes. O produto 
deverá ser entregue com 
prazo máximo de 30 
(trinta) dias da após a 
data de fabricação.  

master 

35610 
Ref. ao 
item 19 

Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote com 
1kg 

Renato rinaldi  

Empresa amostras e 

documentos técnicos 
conforme solicitado em 

edital. 
Situação: Classificado  

 

 


