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ITEM PRODUTO 
CÓDIGO 

BEC 
PARTIC. 

EMBALAGEM 

PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 

BÁSICAS 

QUANT. EMPRESA  MARCA OBSERVAÇÃO 

04 
Canela em 

pó 

63584 

Ref. ao 

item 3 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo 30 a 

40 gramas 

Canela em pó fino e 
homogêneo de 

coloracão marrom 
claro, com sabor e 
odor próprios, livre 

de sujidades e 
materiais estranhos. 

Não deve conter 
açúcar. O produto 

deverá ser entregue 
com prazo máximo 

de 30 (trinta) dias da 
data de fabricação.  

2.702 
MORADA DO 

SOL 
-- 

 
 
 

 
 
 

INABILITADA 

 

05 
Extrato de 

tomate  
35629 

COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
contendo de 

1,8 a 2 kg. 

Extrato de tomate 
simples concentrado, 

sem aditivos e 
conservantes, 
podendo ser 

composto somente  
por tomates, açúcar 

e sal. Não pode 
conter amido. Brix 

mínimo de 12 a 18°. 
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 

55.533 LACTOSOJA XAVANTE 

 

 
A empresa apresentou 

amostras e documentos 
técnicos estando de 
acordo com o edital. 

Teste de Brix 13 
Situação: Classificado 

 

  



fabricação.  

06 
Extrato de 

tomate  

35629 

Ref. ao 

item 5 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo de 

1,8 a 2 kg. 

Extrato de tomate 
simples concentrado, 

sem aditivos e 
conservantes, 
podendo ser 

composto somente  
por tomates, açúcar 

e sal. Não pode 
conter amido. Brix 

mínimo de 12 a 18°. 
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.  

  18.511 LACTOSOJA XAVANTE 

 

 
A empresa apresentou 

amostras e documentos 
técnicos estando de 
acordo com o edital. 

Teste de Brix 13 
Situação: Classificado 

 

  

11 

Granola 
sem adição 
de açúcar 

3517756 
COTA 

PRINCIPAL 

Embalagem 
contendo de 
800 gramas a 

1 kg 

Flocos de cereais, 
sementes e/ou 

oleaginosas e frutas 
desidratadas. Sem 

adição de açúcares, 
adoçantes artitificiais 
e conservantes. Suas 
condições deverão 

estar de acordo com 
as legislações 

vigentes.  O produto 
deverá ser entregue 
com prazo máximo 

7.590 LACTOSOJA NATURALE 

 
 
 

A empresa apresentou 

amostras e documentos 
técnicos estando de 
acordo com o edital. 

Situação: Classificado 

 



de 30 (trinta) dias 
após a data de 

fabricação.  

12 

Granola 
sem adição 
de açúcar 

3517756 

Ref. ao 

item 11 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Embalagem 
contendo de 
800 gramas a 

1 kg 

Flocos de cereais, 
sementes e/ou 

oleaginosas e frutas 
desidratadas. Sem 

adição de açúcares, 
adoçantes artitificiais 
e conservantes. 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.  

2.530 LACTOSOJA NATURALE 

 

 
 

A empresa apresentou 
amostras e documentos 

técnicos estando de 
acordo com o edital. 

Situação: Classificado 

 

15 

Macarrão 
fonte de 

fibras tipo 
parafuso 
ou pena 

5335566 
COTA 

PRINCIPAL 

Pacote 
contendo de 
500 gramas 

 Farinha de trigo 
integral e/ou farinha 
de trigo enriquecida 

com ferro e ácido 
fólico, farelo/ fibra de 

trigo, farinhas de 
cereais (no mínimo 
três) entre outros 

ingredientes 
permitidos na 

legislação vigente. 
Suas condições 

deverão estar de 
acordo com as 

legislações vigentes.  
O produto deverá ser 

60.891 LICITARE 
SABOR 

INTEGRAL 

 

 
A empresa apresentou 

amostras e documentos 

técnicos estando de 
acordo com o edital. 

Situação: Classificado  



entregue com prazo 
máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 
fabricação.  

16 

Macarrão 
fonte de 

fibras tipo 
parafuso 
ou pena 

5335566 

Ref. ao 

item 15 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

Pacote 
contendo de 
500 gramas 

 Farinha de trigo 
integral e/ou farinha 
de trigo enriquecida 

com ferro e ácido 
fólico, farelo/ fibra de 

trigo, farinhas de 
cereais (no mínimo 
três) entre outros 

ingredientes 
permitidos na 

legislação vigente. 
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.  

20.297 LICITARE 
SABOR 

INTEGRAL 

 

 
A empresa apresentou 

amostras e documentos 
técnicos estando de 
acordo com o edital. 

Situação: Classificado  

 


