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01
Pão Sírio
Integral

Pacote
contendo

entre 300 e
350 g

Farinha de trigo integral,
fermento biológico, açúcar,
sal e conservante. Validade

mínima 10 dias.

Praia Pão 6052223 COTA
PRINCIPAL 4.740 PHG

Empresa apresentou
amostras e documentos

técnicos, entretanto
laudo não tem análise

Microscópica, além
disso empresa não

apresentou Alvará do
fabricante como

solicitado em edital
item 4.1.1 item e, na
avaliação sensorial da
equipe de nutrição,

observamos um sabor
amargo forte no

produto e alcóolico.
Situação:

DESCLASSIFICADO

02
Pão Sírio
Integral

Pacote
contendo

entre 300 e
350 g

Farinha de trigo integral,
fermento biológico, açúcar,
sal e conservante. Validade

mínima 10 dias.

Praia Pão

6052223
Ref. ao
item 1
Cota

Principal

COTA
RESERVADA

ME/EPP
1.580 PHG

Empresa apresentou
amostras e documentos

técnicos, entretanto
laudo não tem análise

Microscópica, além
disso empresa não

apresentou Alvará do
fabricante como

solicitado em edital
item 4.1.1 item e, na
avaliação sensorial da
equipe de nutrição,

observamos um sabor
amargo forte no

produto e alcóolico.
Situação:
DESCLASSIFICADO



03
Pão Sírio

Tradicional

Pacote
contendo

entre 300 e
350 g

Farinha de trigo
enriquecida com ferro e

ácido fólico, açúcar,
fermento biológico, sal e
conservante. Validade

mínima 10 dias.

Praia Pão 6051200 COTA
PRINCIPAL 4.740 PHG

Empresa apresentou
amostras e documentos

técnicos, entretanto
laudo não tem análise

Microscópica, além
disso empresa não

apresentou Alvará do
fabricante como

solicitado em edital
item 4.1.1 item e, na
avaliação sensorial da
equipe de nutrição,

observamos um sabor
amargo forte no

produto e alcóolico.
Situação:

DESCLASSIFICADO

04
Pão Sírio

Tradicional

Pacote
contendo

entre 300 e
350 g

Farinha de trigo
enriquecida com ferro e

ácido fólico, açúcar,
fermento biológico, sal e
conservante. Validade

mínima 10 dias.

Praia Pão

6051200
Ref. ao
item 3
Cota

Principal

COTA
RESERVADA

ME/EPP
1.580 PHG

Empresa apresentou
amostras e documentos

técnicos, entretanto
laudo não tem análise

Microscópica, além
disso empresa não

apresentou Alvará do
fabricante como

solicitado em edital
item 4.1.1 item e, na
avaliação sensorial da
equipe de nutrição,

observamos um sabor
amargo forte no

produto e alcóolico.
Situação:
DESCLASSIFICADO


