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ITEM PRODUTO 
INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
MARCA/ 

FABRICANTE 
CÓDIGO BEC PARTIC. UNIDADE EMPRESA 

OBSERVAÇÕES 
 

01 
Mistura em pó 
para o preparo de 
bolo de fubá 

Açúcar, fubá de milho 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo em pó, gordura 
vegetal, amido de milho, 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. 

KING MIX 4512251 
COTA 

PRINCIPAL 
Pacote aluminizado 

contendo 1 kg 
BRAVEN INABILITADA PELO PREGOEIRO 

02 
Mistura em pó 
para o preparo de 
bolo de fubá 

Açúcar, fubá de milho 
enriquecido com ferro e ácido 
fólico, farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido 
fólico, ovo em pó, gordura 
vegetal, amido de milho, 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. 

KING MIX 
4512251 

Ref. ao item 1 
Cota Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote aluminizado 
contendo 1 kg 

BRAVEN INABILITADA PELO PREGOEIRO 

03 
Mistura em pó 
para o preparo de 

bolo de laranja 

Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 
amido de milho, leite, ovo, 
fermento químico, aroma natural 
de laranja. Não poderá conter 

corantes e aromas artificiais. O 
produto deverá ser entregue com 
prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após a data de fabricação. 

KING MIX 4512294 
COTA 

PRINCIPAL 
Pacote aluminizado 

contendo 1 kg 
BRAVEN 

 
 
 
 
 
 

 
INABILITADA PELO PREGOEIRO 

 
 
 

04 
Mistura em pó 
para o preparo de 
bolo de laranja 

Farinha de trigo enriquecida com 
ferro e ácido fólico, açúcar, 
amido de milho, leite, ovo, 
fermento químico, aroma natural 
de laranja. Não poderá conter 
corantes e aromas artificiais. O 

KING MIX 
4512294 

Ref. ao item 3 
Cota Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote aluminizado 
contendo 1 kg 

BRAVEN 

 
 
 

INABILITADA PELO PREGOEIRO 
 
 



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

 
 
 
 
 

05 

Mistura em pó 
para o preparo de 
pudim sabor 
chocolate, com 
granulado de 
chocolate 

Leite em pó, açúcar, chocolate 
ou cacau em pó solúvel, amido 
de milho, Vitaminas (A, C, B1, 
B2, B3 e B6) e minerais (ferro, 
cálcio e Zinco). Deverá conter 
chocolate granulado para adição 
depois de pronto em quantidade 
suficiente para o número de 
porções. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a data de 
fabricação. 

PROCOOKING 4488687 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote aluminizado 
contendo de 1 a 2 

kg do produto. 
Dentro da 

embalagem 
secundária deverão 

constar copos 
plásticos 

descartáveis 
equivalentes ao 

rendimento da caixa, 
em porções de 100 
ml de pudim. Os 

copos descartáveis 
deverão ser de 
polipropileno 

atóxico, 
transparente, com 

capacidade para 110 
a 150ml. 

LACTOSOJA 

Empresa apresentou amostra 
entretanto a pro cooking tem como 

primeiro ingrediente o açúcar, sendo 
que nosso primeiro ingrediente é o 
leite, a sequência de ingredientes 
representa a proporção do mesmo 
na fórmula do produto, alterando 

seu aspecto no produto final. 
Além disso de acordo com o RDC 
359/2003, produtos composto ou 

seja com dois pacotes que formam 
um único produto devem ter uma 

única informação nutricional. 
Segundo a Instrução normativa 

01/2004 diz que para produtos com 
transgênicos o símbolo T é 

obrigatório além da declaração do 
mesmo e a embalagem da pro 

cooking não possui. 
SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

06 

Mistura em pó 
para o preparo de 
pudim sabor 
chocolate, com 
granulado de 
chocolate 

Leite em pó, açúcar, chocolate 
ou cacau em pó solúvel, amido 
de milho, Vitaminas (A, C, B1, 
B2, B3 e B6) e minerais (ferro, 
cálcio e Zinco). Deverá conter 
chocolate granulado para adição 
depois de pronto em quantidade 
suficiente para o número de 
porções. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a data de 
fabricação. 

PROCOOKING 
4488687 

Ref. ao item 5 
Cota Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote aluminizado 
contendo de 1 a 2 

kg do produto. 
Dentro da 

embalagem 
secundária deverão 

constar copos 
plásticos 

descartáveis 
equivalentes ao 

rendimento da caixa, 
em porções de 100 
ml de pudim. Os 

copos descartáveis 
deverão ser de 
polipropileno 

atóxico, 
transparente, com 

capacidade para 110 
a 150ml. 

LACTOSOJA 

Empresa apresentou amostra 
entretanto a pro cooking tem como 

primeiro ingrediente o açúcar, sendo 
que nosso primeiro ingrediente é o 
leite, a sequência de ingredientes 
representa a proporção do mesmo 
na fórmula do produto, alterando 

seu aspecto no produto final. 
Além disso de acordo com o RDC 
359/2003, produtos composto ou 

seja com dois pacotes que formam 
um único produto devem ter uma 

única informação nutricional. 
Segundo a Instrução normativa 

01/2004 diz que para produtos com 
transgênicos o símbolo T é 

obrigatório além da declaração do 
mesmo e a embalagem da pro 

cooking não possui. 
SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

07 

Mistura em pó 
para o preparo de 
Purê de batatas 
com 
mandioquinha. 

Batata desidratada, leite em pó, 
óleo vegetal, mandioquinha em 
pó, sal e ovo em pó. Não poderá 
conter corantes e aromas 
artificiais. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a data de 
fabricação. 

PROCOOKING 5249929 
COTA 

PRINCIPAL 
Pacote aluminizado 

contendo 1 kg 
LACTOSOJA 

Empresa apresentou amostra, 
entretanto a mesma possui 

maltodextrina e amido, ingredientes 
não descritos na nossa especificação. 

Segundo a Instrução normativa 
01/2004 diz que para produtos com 

transgênicos o símbolo T é 
obrigatório além da declaração do 



mesmo e a embalagem da pro 
cooking não possui. 

 
SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

08 

Mistura em pó 
para o preparo de 
Purê de batatas 
com 
mandioquinha. 

Batata desidratada, leite em pó, 
óleo vegetal, mandioquinha em 

pó, sal e ovo em pó. Não poderá 
conter corantes e aromas 
artificiais. O produto deverá ser 
entregue com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a data de 
fabricação. 

PRO 
COOKING 

5249929 
Ref. ao item 7 
Cota Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote aluminizado 
contendo 1 kg 

LACTOSOJA 

Empresa apresentou amostra, 
entretanto a mesma possui 

maltodextrina e amido, ingredientes 
não descritos na nossa especificação. 

Segundo a Instrução normativa 
01/2004 diz que para produtos com 

transgênicos o símbolo T é 
obrigatório além da declaração do 

mesmo e a embalagem da pro 
cooking não possui. 

 
SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

09 
Mistura em pó 
para o preparo de 
Purê de Batatas 

Batata desidratada, leite em pó, 
sal. Não poderá conter corantes 
e aromas artificiais. O produto 
deverá ser entregue com prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após 
a data de fabricação. 

PRO 
COOKING 

539414 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote aluminizado 
contendo de 500 
gramas a 1 kg 

LACTOSOJA 

Empresa apresentou amostra, 
entretanto a mesma possui 

maltodextrina e amido, ingredientes 
não descritos na nossa especificação. 

Segundo a Instrução normativa 
01/2004 diz que para produtos com 

transgênicos o símbolo T é 
obrigatório além da declaração do 

mesmo e a embalagem da pro 
cooking não possui. 

 
SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

10 
Mistura em pó 
para o preparo de 
Purê de Batatas 

Batata desidratada, leite em pó, 
sal. Não poderá conter corantes 
e aromas artificiais. O produto 
deverá ser entregue com prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após 
a data de fabricação. 

PRO 
COOKING 

539414 
Ref. ao item 9 
Cota Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote aluminizado 
contendo de 500 
gramas a 1 kg 

LACTOSOJA 

Empresa apresentou amostra, 
entretanto a mesma possui 

maltodextrina e amido, ingredientes 
não descritos na nossa especificação. 

Segundo a Instrução normativa 
01/2004 diz que para produtos com 

transgênicos o símbolo T é 
obrigatório além da declaração do 

mesmo e a embalagem da pro 
cooking não possui. 

 
SITUAÇÃO: DESCLASSIFICADO 

11 

Mistura para o 
preparo de Curau 
com redução de 
açúcares e 
calorias, fonte de 
fibras , vitaminas 
e minerais 

Leite em pó, amido de milho, 
açúcar, flocos de milho pré-
cozidos, sal, minerais (cálcio, 
ferro, magnésio e zinco), 
vitaminas (A e D), contendo 
pacote de canela e copinhos 
descartáveis de 110 ml 
compatíveis com o rendimento 
do pacote. Validade de 6 meses 
na data da entrega. 

BIOLAC 1505637 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote atóxico 
contendo de 1 a 2 

kg. Dentro da 
embalagem 

secundária deverão 
constar copos 

plásticos 
descartáveis 

equivalentes ao 
rendimento da caixa, 
em porções de 100 
ml de pudim. Os 

BIOTEC 

EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS 
E DOCUMENTOS TÉCNICOS 

CONFORME EDITAL. 
SITUAÇÃO: CLASSIFICADO 



copos descartáveis 
deverão ser de 
polipropileno 

atóxico, 
transparente, com 

capacidade para 110 
a 150ml. 

12 

Mistura para o 
preparo de Curau 
com redução de 
açúcares e 
calorias, fonte de 
fibras , vitaminas 
e minerais 

Leite em pó, amido de milho, 
açúcar, flocos de milho pré-
cozidos, sal, minerais (cálcio, 
ferro, magnésio e zinco), 
vitaminas (A e D), contendo 
pacote de canela e copinhos 
descartáveis de 110 ml 
compatíveis com o rendimento 
do pacote. Validade de 6 meses 
na data da entrega. 

BIOLAC 

1505637 
Ref. ao item 

11 
Cota Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote atóxico 
contendo de 1 a 2 

kg. Dentro da 
embalagem 

secundária deverão 
constar copos 

plásticos 
descartáveis 

equivalentes ao 
rendimento da caixa, 
em porções de 100 
ml de pudim. Os 

copos descartáveis 
deverão ser de 
polipropileno 

atóxico, 
transparente, com 

capacidade para 110 
a 150 ml. 

GRANFOOD 

EMPRESA APRESENTOU AMOSTRAS 
E DOCUMENTOS TÉCNICOS 

CONFORME EDITAL. 
SITUAÇÃO: CLASSIFICADO 

 


