
ANÁLISE DAS AMOSTRAS – PLANILHA PROPOSTA – PREGÃO 123/22 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 10.408/2022 

 

ITEM PRODUTO 
EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

MARCA/ 
FABRICANTE 

CÓDIGOS 
BEC 

QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES 

1 

Suplemento 
alimentar em pó 

sabor Aveia, 
Banana e Maçã, 

fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
farinha de aveia, banana e maçã desidratadas, 
vitaminas A, C e ferro. Poderá conter outras 
vitaminas e ingredientes naturais que não 

descaracterizem o produto. Não poderá conter 
corantes artificiais e aromatizantes. Valor 

energético por porção: de 120 a 150 kcal. 
Açúcar adicionado por porção: até 6 g 

Proteínas por porção: entre 7 e 8g. 

 BIOLAC 6090397 11.412 

 BIOTEC 

 EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 

EDITAL. 
SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

2 

Suplemento 

alimentar em pó 
sabor Aveia, 

Banana e Maçã, 
fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 

farinha de aveia, banana e maçã desidratadas, 
vitaminas A, C e ferro. Poderá conter outras 
vitaminas e ingredientes naturais que não 

descaracterizem o produto. Não poderá conter 
corantes artificiais e aromatizantes. Valor 
energético por porção: de 120 a 150 kcal. 

Açúcar adicionado por porção: até 6 g. 

Proteínas por porção: entre 7 e 8 g.  

 BIOLAC 

6090397 
Ref. ao 
item 1 

Cota 
Principal 

3.804 

 A 

MORAES 

 EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

3 

Suplemento 
alimentar em pó 

sabor Banana 

com Morango, 
fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
banana e morango desidratados, vitaminas A, 
C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 

ingredientes naturais que não descaracterizem 
o produto. Não poderá conter corantes 

artificiais e aromatizantes. Valor energético 
por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 

adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 
porção: entre 7 e 8 g.  

 BIOLAC 6090400 11.250 

 BIOTEC 

 EMPRESA 
APRESENTOU 

AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 



4 

Suplemento 

alimentar em pó 

sabor Banana 
com Morango, 

fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 

banana e morango desidratados, vitaminas A, 

C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 
ingredientes naturais que não descaracterizem 

o produto. Não poderá conter corantes 
artificiais e aromatizantes. Valor energético 

por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 
adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 

porção: entre 7 e 8 g.  

BIOLAC  

6090400 
Ref. ao 
item 3 

Cota 
Principal 

3.750 

 A 

MORAES 

 EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

5 

Suplemento 
alimentar em pó 

sabor Chocolate 
fonte de 

proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
cacau em pó, vitaminas A, C e ferro. Poderá 

conter outras vitaminas e ingredientes 

naturais que não descaracterizem o produto. 
Não poderá conter corantes artificiais e 

aromatizantes. Valor energético por porção: 
de 120 a 150 kcal. Açúcar adicionado por 

porção: até 6 g. Proteínas por porção: entre 7 
e 8 g.  

 -- 6090370 11.412 

 BIOTEC 

 NÃO APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS. 
SITUAÇÃO: 

Desclassificado 

6 

Suplemento 
alimentar em pó 

sabor Chocolate 
fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 

contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite,  
cacau em pó, vitaminas A, C e ferro. Poderá 

conter outras vitaminas e ingredientes 
naturais que não descaracterizem o produto. 

Não poderá conter corantes artificiais e 
aromatizantes. Valor energético por porção: 

de 120 a 150 kcal. Açúcar adicionado por 
porção: até 6 g. Proteínas por porção: entre 7 

e 8 g.  

 CRIATIV 

6090370 

Ref. ao 
item 5 
Cota 

Principal 

3.804 

 PILAR 

 EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 

7 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor Chocolate 

com Banana, 

fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 

contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 

açúcar,concentrado proteíco do soro do leite, 
cacau em pó, banana desidratada, vitaminas 
A, C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 
ingredientes naturais que não descaracterizem 

o produto. Não poderá conter corantes 
artificiais e aromatizantes. Valor energético 

por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 
adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 

porção: entre 7 e 8 g.  

 BIOLAC 6090389 11.250 

 BIOTEC 

 EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 

EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 



8 

Suplemento 

alimentar em pó 
sabor Chocolate 

com Banana, 
fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar,concentrado proteíco do soro do leite, 

cacau em pó, banana desidratada, vitaminas 
A, C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 

ingredientes naturais que não descaracterizem 
o produto. Não poderá conter corantes 

artificiais e aromatizantes. Valor energético 
por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 

adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 
porção: entre 7 e 8 g.  

 BIOLAC 

6090389 
Ref. ao 
item 7 
Cota 

Principal 

3.750 

 A 
MORAES 

 EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 

EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 

9 

Suplemento 

alimentar em pó 

sabor Chocolate 
com Morango, 

fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 

cacau em pó, morango desidratado, vitaminas 

A, C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 
ingredientes naturais que não descaracterizem 

o produto. Não poderá conter corantes 
artificiais e aromatizantes. Valor energético 

por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 
adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 

porção: entre 7 e 8 g.  

--  6072860 11.412 

 BIOTEC 

 NÃO APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS. 
SITUAÇÃO: 

Desclassificado 

10 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor Chocolate 

com Morango, 
fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
cacau em pó, morango desidratado, vitaminas 
A, C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 

ingredientes naturais que não descaracterizem 
o produto. Não poderá conter corantes 

artificiais e aromatizantes. Valor energético 
por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 

adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 
porção: entre 7 e 8 g.  

 CRIATIV 

6072860 

Ref. ao 
item 9 
Cota 

Principal 

3.804 

 PILAR 

 EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 



11 

Suplemento 

alimentar em pó 
sabor Coco 

Queimado, fonte 
de proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 

leite de coco em pó, cacau em pó, vitaminas 
A, C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 

ingredientes naturais que não descaracterizem 
o produto. Não poderá conter corantes 

artificiais e aromatizantes. Valor energético 
por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 

adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 
porção: entre 7 e 8 g.  

BIOLAC  6073174 11.250 

 BIOTEC 

 EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 

EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 

12 

Suplemento 
alimentar em pó 

sabor Coco 
Queimado, fonte 

de proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 

leite de coco em pó, cacau em pó, vitaminas 

A, C e ferro. Poderá conter outras vitaminas e 
ingredientes naturais que não descaracterizem 

o produto. Não poderá conter corantes 
artificiais e aromatizantes. Valor energético 

por porção: de 120 a 150 kcal. Açúcar 
adicionado por porção: até 6 g. Proteínas por 

porção: entre 7 e 8 g.  

 BIOLAC 

6073174 

Ref. ao 
item 11 

Cota 
Principal 

3.750 

 A 

MORAES 

 EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 

CLASSIFICADO 

13 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor Leite com 

Canela, fonte de 
proteínas, 

vitaminas e 

mineral 

Pacote 

contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
canela em pó, vitaminas A, C e ferro. Poderá 

conter outras vitaminas e ingredientes 

naturais que não descaracterizem o produto. 

Não poderá conter corantes artificiais e 
aromatizantes. Valor energético por porção: 

de 120 a 150 kcal. Açúcar adicionado por 
porção: até 6 g. Proteínas por porção: entre 7 

e 8 g.  

BIOLAC  6073212 11.250 

 BIOTEC 

 EMPRESA 
APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 

14 

Suplemento 
alimentar em pó 

sabor Leite com 
Canela, fonte de 

proteínas, 

vitaminas e 
mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, concentrado proteíco do soro do leite, 
canela em pó, vitaminas A, C e ferro. Poderá 

conter outras vitaminas e ingredientes 
naturais que não descaracterizem o produto. 

Não poderá conter corantes artificiais e 
aromatizantes. Valor energético por porção: 

de 120 a 150 kcal. Açúcar adicionado por 
porção: até 6 g. Proteínas por porção: entre 7 

e 8 g.  

 BIOLAC 

6073212 

Ref. ao 
item 13 

Cota 

Principal 

3.750 

 A 
MORAES 

 EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 

EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 



15 

Suplemento 

alimentar em pó 

sabor mocaccino 
(leite, cacau e 
café), fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, café solúvel em pó, concentrado 

proteíco do soro do leite, cacau em pó, 

vitaminas A, C e ferro. Poderá conter outras 
vitaminas e ingredientes naturais que não 

descaracterizem o produto. Não poderá conter 
corantes artificiais e aromatizantes. Valor 
energético por porção: de 120 a 150 kcal. 

Açúcar adicionado por porção: até 6 g. 

Proteínas por porção: entre 7 e 8 g.  

 -- 6073220 11.412 

 BIOTEC 

 NÃO APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS. 
SITUAÇÃO: 

Desclassificado  

16 

Suplemento 
alimentar em pó 
sabor mocaccino 

(leite, cacau e 
café), fonte de 

proteínas, 
vitaminas e 

mineral 

Pacote 
contendo 1 kg 

Leite desnatado em pó, soro de leite em pó, 
açúcar, café solúvel em pó, concentrado 
proteíco do soro do leite, cacau em pó, 

vitaminas A, C e ferro. Poderá conter outras 

vitaminas e ingredientes naturais que não 
descaracterizem o produto. Não poderá conter 

corantes artificiais e aromatizantes. Valor 
energético por porção: de 120 a 150 kcal. 

Açúcar adicionado por porção: até 6 g. 
Proteínas por porção: entre 7 e 8 g.   CRIATIV 

6073220 
Ref. ao 

item 15 
Cota 

Principal 

3.804 

 PILAR 

 EMPRESA 

APRESENTOU 

AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TECNICOS CONFORME 
EDITAL. 
SITUAÇÃO: 
CLASSIFICADO 

 


