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ITEM PRODUTO 
EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

MARCA/ 
FABRICANTE 

PARTIC. QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES 

01 

Biscoito tipo 
maisena 
integral 

Pacote atóxico 
contendo 400 

gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha/ farelo de trigo integral, açúcar, 

amido, gordura vegetal, sal, fermentos químicos 
e outros ingredientes permitidos na legislação 
vigente que não descaracterizem o produto. O 

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

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
63.978 GRANFOOD 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 

02 

Biscoito tipo 
maisena 
integral 

Pacote atóxico 
contendo 400 

gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, farinha/ farelo de trigo integral, açúcar, 

amido, gordura vegetal, sal, fermentos químicos 
e outros ingredientes permitidos na legislação 
vigente que não descaracterizem o produto. O 

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

-- 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

21.326 GRANFOOD 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 

documentos 
solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

03 

Bolinho light 
sem adição de 
açúcar sabor 
baunilha com 

recheio de 
morango 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo, gordura vegetal, leite em pó, amido, 

entre outros ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não descaracterizem o 
produto. Recheio: suco de morango, amido, 

água, entre outros ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não descaracterizem o 
produto. O produto deverá ser entregue com 

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

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
165.183 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 

04 

Bolinho light 
sem adição de 
açúcar sabor 
baunilha com 

recheio de 
morango 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo, gordura vegetal, leite em pó, amido, 

entre outros ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não descaracterizem  o 
produto. Recheio : suco de morango, amido, 

água, entre outros ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não descaracterizem o 
produto. O produto deverá ser entregue com 

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

-- 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

55.061 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 

documentos 
solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 



05 

Bolinho light 
sem adição de 
açúcar sabor 
cenoura com 

recheio de 
chocolate 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo, gordura vegetal, suco concentrado 
de cenoura, leite em pó, amido, entre outros 
ingredientes permitidos na legislação vigente 
que não descaracterizem  o produto. Recheio: 

amido, cacau em pó, sal entre outros 
ingredientes permitidos na legislação vigente 

que não descaracterizem o produto. O produto 
deverá ser entregue com prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a data de fabricação. 

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
165.783 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

06 

Bolinho light 
sem adição de 
açúcar sabor 
cenoura com 

recheio de 
chocolate 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo, gordura vegetal, suco concentrado 
de cenoura, leite em pó, amido, entre outros 
ingredientes permitidos na legislação vigente 
que não descaracterizem  o produto. Recheio: 

amido, cacau em pó, sal entre outros 
ingredientes permitidos na legislação vigente 

que não descaracterizem o produto. O produto 
deverá ser entregue com prazo máximo de 30 

(trinta) dias após a data de fabricação. 

-- 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

55.261 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 

07 

Macarrão tipo 
parafuso de 
milho, sem 

conservantes 
e corantes 
artificiais. 

Pacote atóxico 
com 500 
gramas 

Contendo como ingrediente: Farinha de milho. O 
produto deverá ser entregue com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após a data de fabricação. 
Renata 

COTA 
PRINCIPAL 

8.238 SOCOM 

Apresentou 
amostras e 

documentos 
conforme edital. 

Situação: 
Classificado 

08 

Macarrão tipo 
parafuso de 
milho, sem 

conservantes 
e corantes 
artificiais. 

Pacote atóxico 
com 500 
gramas 

Contendo como ingrediente: Farinha de milho. O 
produto deverá ser entregue com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias após a data de fabricação. 
Renata 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

2.746 SOCOM 

Apresentou 
amostras e 
documentos 

conforme edital. 
Situação: 

Classificado 

09 

Muffin 
Orgânico de 

Banana 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar orgânico, leite integral 

orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal 
orgânica, purê de banana orgânica, fécula de 

mandioca orgânica, óleo de soja orgânico, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto. O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de fabricação. 

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
128.058 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 

documentos 
solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 



10 

Muffin 
Orgânico de 

Banana 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar orgânico, leite integral 

orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal 
orgânica, purê de banana orgânica, fécula de 

mandioca orgânica, óleo de soja orgânico, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto. O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de fabricação. 

-- 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

42.686 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

11 

Muffin 
Orgânico de 
Chocolate 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar orgânico, leite integral 

orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal 
orgânica, cacau em pó orgânico, fécula de 
mandioca orgânica, óleo de soja orgânico, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto. O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de fabricação. 

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
166.008 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 

12 

Muffin 
Orgânico de 
Chocolate 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar orgânico, leite integral 

orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal 
orgânica, cacau em pó orgânico, fécula de 
mandioca orgânica, óleo de soja orgânico, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto. O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de fabricação. 

-- 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

55.336 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

13 

Muffin 
Orgânico de 

Laranja 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar orgânico, leite integral 

orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal 
orgânica, fécula de mandioca orgânica, óleo de 

soja orgânico, óleo de laranja orgânico, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto.  O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias da data de fabricação. 

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
128.358 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 



14 

Muffin 
Orgânico de 

Laranja 

Pacote 
Laminado de 

40 gramas 

Farinha de trigo orgânica enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar orgânico, leite integral 

orgânico, ovo orgânico, gordura vegetal 
orgânica, fécula de mandioca orgânica, óleo de 

soja orgânico, óleo de laranja orgânico, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto.  O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias da data de fabricação. 

-- 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

42.786 HOSANA 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

15 

Rosquinha 
sem adição de 
açúcar sabor 

Chocolate 

Pacote 
Laminado de 

30 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, clara de ovo, cacau, leite 

em pó integral para dietas com restrição de 
lactose, amido de milho, farelo de aveia, farelo 

de trigo, maltodextrina, fibra alimentar, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto.  O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias da data de fabricação.  

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
58.818 

TRIGO 

MAIS 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 

16 

Rosquinha 
sem adição de 
açúcar sabor 

Chocolate 

Pacote 
Laminado de 

30 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, clara de ovo, cacau, leite 

em pó integral para dietas com restrição de 
lactose, amido de milho, farelo de aveia, farelo 

de trigo, maltodextrina, fibra alimentar, 
fermentos químicos e outros ingredientes 
permitidos na legislação vigente que não 

descaracterizem o produto.  O produto deverá 
ser entregue com prazo máximo de 30 (trinta) 

dias da data de fabricação.  

-- 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

19.606 
TRIGO 
MAIS 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

17 

Rosquinha 
sem adição de 
açúcar sabor 

Coco 

Pacote 
Laminado de 

30 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, clara de ovo, coco ralado, 
leite em pó integral para dietas com restrição de 

lactose, amido de milho, farelo de aveia, 
maltodextrina, fibra alimentar, fermentos 

químicos e outros ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não descaracterizem o 
produto.  O produto deverá ser entregue com 

prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 
fabricação. 

-- 
COTA 

PRINCIPAL 
58.668 

TRIGO 

MAIS 

A empresa não 
apresentou 
amostras e 
documentos 

solicitados em 
edital. 

Situação: 

Desclassificado 



18 

Rosquinha 
sem adição de 
açúcar sabor 

Coco 

Pacote 
Laminado de 

30 gramas 

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, gordura vegetal, clara de ovo, coco ralado, 
leite em pó integral para dietas com restrição de 

lactose, amido de milho, farelo de aveia, 
maltodextrina, fibra alimentar, fermentos 

químicos e outros ingredientes permitidos na 
legislação vigente que não descaracterizem o 
produto.  O produto deverá ser entregue com 

prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de 
fabricação. 

-- 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

19.556 
TRIGO 
MAIS 

A empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

solicitados em 

edital. 
Situação: 

Desclassificado 

19 

Uva passa 
preta sem 
semente 

Embalagem 
contendo 500g 

Uva Passa Preta Sem Semente, isenta de 
fermentações e manchas. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias 
da data de fabricação. Suas condições deverão 

estar de acordo com as legislações vigentes.  

uniagro 
COTA 

PRINCIPAL 
1.080 LACTOSOJA 

Apresentou 

amostras e 
documentos 

conforme edital. 
Situação: 

Classificado 

20 

Uva passa 
preta sem 
semente 

Embalagem 
contendo 500g 

Uva Passa Preta Sem Semente, isenta de 
fermentações e manchas. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo de 30 (trinta) dias 
da data de fabricação. Suas condições deverão 

estar de acordo com as legislações vigentes.  

uniagro 
COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

360 LACTOSOJA 

Apresentou 

amostras e 
documentos 

conforme edital. 
Situação: 

Classificado 

 


