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ITEM PRODUTO 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

MARCA/ 

FABRICANTE 

CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 
QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES 

01 

Iogurte 

líquido 

pronto 

para beber 

sabor 

morango 

Leite pasteurizado 

integral, açúcar, 

fermento lácteo, 

preparado de fruta, 

corantes naturais, 

entre outros 

ingredientes 

permitidos na 

legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 

produto. Validade 

mínima de 20 dias 

na data da entrega, 

contendo número de 

registro do produto 

no órgão 

competente. 

Don Don  1508946 
COTA 

PRINCIPAL 

Garrafa 

plástica rígida 

com lacre de 

alumínio 

contendo de 

140 a 180 

gramas 

204.405 COLOSSO 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos, entretanto 

o produto deverá ser 

integral e não 

parcialmente 

desnatado e não 

deverá conter 

corantes artificiais, o 

produto apresentado 

não atende o edital. 

Situação: 

Desclassificado  

02 

Iogurte 

líquido 

pronto 

para beber 

sabor 

morango 

Leite pasteurizado 

integral, açúcar, 

fermento lácteo, 

preparado de fruta, 

corantes naturais, 

entre outros 

ingredientes 

permitidos na 

legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 

produto. Validade 

mínima de 20 dias 

na data da entrega, 

contendo número de 

registro do produto 

no órgão 

competente. 

Don Don 

1508946 

Ref. ao 

item 1 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Garrafa 

plástica rígida 

com lacre de 

alumínio 

contendo de 

140 a 180 

gramas 

68.135 LITOMAR 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos, entretanto 

o produto deverá ser 

integral e não 

parcialmente 

desnatado e não 

deverá conter 

corantes artificiais, o 

produto apresentado 

não atende o edital. 

Situação: 

Desclassificado 



03 

Iogurte 

líquido 

pronto 

para beber 

sabor coco 

Leite pasteurizado 

integral, açúcar, 

fermento lácteo, 

preparado de fruta, 

corantes naturais, 

entre outros 

ingredientes 

permitidos na 

legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 

produto. Validade 

mínima de 20 dias 

na data da entrega, 

contendo número de 

registro do produto 

no órgão 

competente. 

Don Don  5139295 
COTA 

PRINCIPAL 

Garrafa 

plástica rígida 

com lacre de 

alumínio 

contendo de 

140 a 180 

gramas 

191.190 COLOSSO 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos, entretanto 

o produto deverá ser 

integral e não 

parcialmente 

desnatado, o produto 

apresentado não 

atende o edital. 

Situação: 

Desclassificado  

04 

Iogurte 

líquido 

pronto 

para beber 

sabor coco 

Leite pasteurizado 

integral, açúcar, 

fermento lácteo, 

preparado de fruta, 

corantes naturais, 

entre outros 

ingredientes 

permitidos na 

legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 

produto. Validade 

mínima de 20 dias 

na data da entrega, 

contendo número de 

registro do produto 

no órgão 

competente. 

Don Don 

5139295 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Garrafa 

plástica rígida 

com lacre de 

alumínio 

contendo de 

140 a 180 

gramas 

63.730 LITOMAR 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos, entretanto 

o produto deverá ser 

integral e não 

parcialmente 

desnatado, o produto 

apresentado não 

atende o edital. 

Situação: 

Desclassificado 

05 

Iogurte 

líquido 

pronto 

para beber 

sabor 

salada de 

frutas 

Leite pasteurizado 

integral, açúcar, 

fermento lácteo, 

preparado de fruta, 

corantes naturais, 

entre outros 

ingredientes 

permitidos na 

Don Don  5139317 
COTA 

PRINCIPAL 

Garrafa 

plástica rígida 

com lacre de 

alumínio 

contendo de 

140 a 180 

gramas 

204.405 COLOSSO 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos, entretanto 

o produto deverá ser 

integral e não 

parcialmente 

desnatado e não 



legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 

produto. Validade 

mínima de 20 dias 

na data da entrega, 

contendo número de 

registro do produto 

no órgão 

competente. 

deverá conter 

corantes artificiais, o 

produto apresentado 

não atende o edital. 

Situação: 

Desclassificado  

06 

Iogurte 

líquido 

pronto 

para beber 

sabor 

salada de 

frutas 

Leite pasteurizado 

integral, açúcar, 

fermento lácteo, 

preparado de fruta, 

corantes naturais, 

entre outros 

ingredientes 

permitidos na 

legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 

produto. Validade 

mínima de 20 dias 

na data da entrega, 

contendo número de 

registro do produto 

no órgão 

competente. 

Don Don 

5139317 

Ref. ao 

item 5 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Garrafa 

plástica rígida 

com lacre de 

alumínio 

contendo de 

140 a 180 

gramas 

68.135 LITOMAR 

Empresa apresentou 

amostras e 

documentos 

técnicos, entretanto 

o produto deverá ser 

integral e não 

parcialmente 

desnatado e não 

deverá conter 

corantes artificiais, o 

produto apresentado 

não atende o edital. 

Situação: 

Desclassificado 

 


