
ANEXO VI – PLANILHA PROPOSTA –  Pregão 186/22 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 12.888/2022 

ITEM PRODUTO 
EMBALAGEM 
PRIMÁRIA 

INGREDIENTES/ 

CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

MARCA/ 
FABRICANTE 

CÓDIGO 
BEC 

PARTIC. QUANT. EMPRESA OBSERVAÇÕES 

01 

Biscoito de 

polvilho 
salgado 
integral 

Pacote 

atóxico 
contendo 100 

gramas 
 

Polvilho, óleo vegetal, 
sal e farinhas de cereais 

e/ ou banana verde. 
Sem glúten, sem 

lactose, sem gordura 
trans, sem 

conservantes e 

corantes. O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

NAZINHA 

2246260 
COTA 

PRINCIPAL 
158.099 AMAZONIA  

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 

Situação: 
Aprovado  

Entretanto 
empresa foi 

INABILITADA 
PELO 

PREGOEIRO 
devido a não 
apresentação 

da 
documentação 
de habilitação 

conforme 

edital  

02 

Biscoito de 
polvilho 
salgado 
integral 

Pacote 
atóxico 

contendo 100 
gramas 

 

Polvilho, óleo vegetal, 
sal e farinhas de cereais 

e/ ou banana verde. 
Sem glúten, sem 

lactose, sem gordura 
trans, sem 

conservantes e 
corantes. O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

NAZINHA  

2246260 
Ref. ao item 

1 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
52.699 

NOVO 
MILENIO  

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

03 

Biscoito 
doce sem 

glúten 
sabor 
Coco 

Pacote 
atóxico de 

400 gramas 

Amido de milho, açúcar, 
gordura vegetal, sal, 

aroma natural, 
fermento, entre outros 
ingredientes permitidos 

na legislação vigente 

-- 

5087309 
COTA 

PRINCIPAL 
41.160 

MORADA DO 
SOL 

Não apresentou 
amostras. 

INABILITADA 
PELO 

PREGOEIRO 
devido a não 



que não 

descaracterizem o 
produto, podendo ser 

enriquecido com 
vitaminas e minerais. 
Sem glúten, sem leite, 

sem ovos e sem 
conservantes. O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação. 

apresentação 

da 
documentação 

de habilitação 
conforme 

edital 

04 

Biscoito 
doce sem 

glúten 
sabor 
Coco 

Pacote 
atóxico de 

400 gramas 

Amido de milho, açúcar, 

gordura vegetal, sal, 
aroma natural, 

fermento, entre outros 
ingredientes permitidos 
na legislação vigente 

que não 

descaracterizem o 
produto, podendo ser 

enriquecido com 
vitaminas e minerais. 
Sem glúten, sem leite, 

sem ovos e sem 

conservantes. O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação. 

-- 

5087309 
Ref. ao item 

3 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
13.720 

MORADA DO 
SOL  

Não apresentou 
amostras. 

INABILITADA 
PELO 

PREGOEIRO 
devido a não 
apresentação 

da 
documentação 

de habilitação 
conforme 

edital 

05 

Biscoito 
doce sem 

glúten 
sabor 

Leite ou 
Tradicional 

Pacote 
atóxico de 

400 gramas 

Amido de milho, açúcar, 
gordura vegetal, sal, 

aroma natural, 
fermento, entre outros 
ingredientes permitidos 

na legislação vigente 
que não 

descaracterizem o 
produto, podendo ser 

enriquecido com 
vitaminas e minerais. 
Sem glúten, sem leite, 

sem ovos e sem 

-- 

2444631 
COTA 

PRINCIPAL 
41.220 

MORADA DO 
SOL  

Não apresentou 
amostras. 

INABILITADA 

PELO 
PREGOEIRO 

devido a não 
apresentação 

da 
documentação 
de habilitação 

conforme 
edital 



conservantes. O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação. 

06 

Biscoito 
doce sem 

glúten 
sabor 

Leite ou 
Tradicional 

Pacote 

atóxico de 
400 gramas 

Amido de milho, açúcar, 
gordura vegetal, sal, 

aroma natural, 

fermento, entre outros 
ingredientes permitidos 
na legislação vigente 

que não 
descaracterizem o 

produto, podendo ser 

enriquecido com 
vitaminas e minerais. 
Sem glúten, sem leite, 

sem ovos e sem 
conservantes. O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação. 

-- 

2444631 

Ref. ao item 

5 
Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

13.740 
MORADA DO 

SOL  

Não apresentou 
amostras. 

INABILITADA 

PELO 
PREGOEIRO 

devido a não 
apresentação 

da 
documentação 

de habilitação 
conforme 

edital 

07 

Biscoito 
Salgado 

com 
gergelim 

Pacote 
atóxico 

contendo de 
360 a 400 

gramas 

Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura 

vegetal, gergelim, sal, 
açúcar, fermentos 

químicos 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. 

RENATA 

4648471 
COTA 

PRINCIPAL 
63.285 NUTRICIONALE 

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 



08 

Biscoito 
Salgado 

com 
gergelim 

Pacote 
atóxico 

contendo de 

360 a 400 
gramas 

Farinha de trigo 

enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura 

vegetal, gergelim, sal, 
açúcar, fermentos 

químicos 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. 

-- 

4648471 
Ref. ao item 

7 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 

21.095 
RENATO 
RINALDI  

Não apresentou 

amostras. 
INABILITADA 

PELO 
PREGOEIRO 
devido a não 
apresentação 

da 
documentação 
de habilitação 

conforme 
edital 

09 

Biscoito 
Tipo 

Cookies 

Integrais 
sabor 

castanha 
do Pará 

Pacote 
aluminizado 

contendo de 
30 a 35 

gramas 

Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, 

castanha do Pará, fibra 

de trigo e/ou farinha de 
trigo integral, sal, 

fermentos químicos, 
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. 

DA MAGRINHA  

5086477 
COTA 

PRINCIPAL 
196.136 

NOVO 
MILENIO  

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

10 

Biscoito 
Tipo 

Cookies 
Integrais 

sabor 
castanha 
do Pará 

Pacote 

aluminizado 
contendo de 

30 a 35 
gramas 

Farinha de trigo 
enriquecida com ferro e 

ácido fólico, açúcar, 
gordura vegetal, 

castanha do Pará, fibra 
de trigo e/ou farinha de 

trigo integral, sal, 
fermentos químicos, 

entre outros 
ingredientes permitidos 
na legislação vigente 

que não 

DA MAGRINHA  

5086477 

Ref. ao item 
9 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
65.378 

NOVO 

MILENIO  

EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 



descaracterizem o 

produto. O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

11 

Canjica de 
Milho 

Branca 

Cozida 

Embalagem á 
vácuo ou 

pouch 
contendo de 

2 a 3 kg 

Canjica de Milho Branca 
Cozida e água. Sem 
açúcar, sem glúten, 

sem corantes e 
conservantes, sem 
gordura trans, sem 
lactose.  O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 

30 (trinta) dias após a 
data de fabricação. 

NUTRIESSENTIAL 

5560470 
COTA 

PRINCIPAL 
2.805 CATHITA  

EMPRESA 
APRESENTOU 

AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 

Situação: 

CLASSIFICADO 

12 

Canjica de 
Milho 

Branca 
Cozida 

Embalagem á 

vácuo ou 
pouch 

contendo de 
2 a 3 kg 

Canjica de Milho Branca 
Cozida e água. Sem 
açúcar, sem glúten, 

sem corantes e 

conservantes, sem 
gordura trans, sem 
lactose.  O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 

30 (trinta) dias após a 
data de fabricação. 

-- 

5560470 

Ref. ao item 
11 

Cota 
Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
935 SERV MAIS  

Empresa não 
apresentou 

amostras e 
documentos 

técnicos. 
Situação: 

Desclassificada  

13 

Chips de 

batata 
doce 

Pacote 
atóxico 

contendo de 
30 a 35 
gramas 

Batata doce, óleos 
vegetais e sal.  O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

dias após a data de 
fabricação. O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 

30 (trinta) dias após a 
data de fabricação. 

ROOTS TO GO  

5866170 
COTA 

PRINCIPAL 
45.858 ONIX BRASIL  

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

14 
Chips de 
batata 
doce 

Pacote 
atóxico 

contendo de 
30 a 35 
gramas 

Batata doce, óleos 
vegetais e sal.  O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 

BEM  5866170 
Ref. ao item 

13 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
15.286 

NOVO 
MILENIO  

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 



dias após a data de 

fabricação. O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

15 

Chocolate 
em pó 
70% 

Cacau sem 

açúcar 

Pacote 
atóxico 

contendo de 
30 a 35 

gramas 

Cacau em pó 70% e 

adoçante natural em 
alternativa ao açúcar 

refinado (sorbitol, xilitol 
ou stévia). Sem açúcar, 

sem glúten, sem 
corantes e 

conservantes, sem 

gordura trans, sem 
lactose.  O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

 

4590058 
COTA 

PRINCIPAL 
8.187 FRACASSADO  

16 

Chocolate 

em pó 
70% 

Cacau sem 

açúcar 

Pacote 

atóxico 
contendo de 

30 a 35 

gramas 

Cacau em pó 70% e 
adoçante natural em 
alternativa ao açúcar 

refinado (sorbitol, xilitol 
ou stévia). Sem açúcar, 

sem glúten, sem 

corantes e 
conservantes, sem 
gordura trans, sem 
lactose.  O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 

30 (trinta) dias após a 
data de fabricação. 

 

4590058 

Ref. ao item 
15 

Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
2.729 FRACASSADO  

17 
Feijão 
carioca 
tipo 1 

Pacote 
atóxico 

contendo 1 
kg 

Feijão carioca, tipo 1, 
constituído de grãos 

inteiros, novos e sadios. 

Isento de matéria 

terrosa, pedras, fungos 
e insetos, livre de 

fragmentos estranhos, 
umidade, e misturas de 
outras variedades ou 
espécies. O produto 

deverá ser entregue 

RIVERSUL 

120456 
COTA 

PRINCIPAL 
73.320 J A REZENDE  

EMPRESA 
APRESENTOU 

AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 



com prazo máximo de 

30 (trinta) dias após a 
data de fabricação. 

18 

Feijão 

carioca 
tipo 1 

Pacote 
atóxico 

contendo 1 

kg 

Feijão carioca, tipo 1, 
constituído de grãos 

inteiros, novos e sadios. 

Isento de matéria 
terrosa, pedras, fungos 

e insetos, livre de 
fragmentos estranhos, 
umidade, e misturas de 

outras variedades ou 

espécies. O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

RIVERSUL 

120456 Ref. 
ao item 17 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 
ME/EPP 

24.440 J A REZENDE 

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

19 

Macarrão 
parafuso 

de sêmola 

com ovos 

Pacote 
atóxico com 
500 gramas 

Sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e 
ácido fólico, ovos e 
corantes naturais. O 
produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação. 

DELICIA 

5335574 
COTA 

PRINCIPAL 
115.593 NUTRICIONALE 

EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

20 

Macarrão 
parafuso 

de sêmola 
com ovos 

Pacote 
atóxico com 
500 gramas 

Sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e 

ácido fólico, ovos e 
corantes naturais. O 

produto deverá ser 
entregue com prazo 

máximo de 30 (trinta) 
dias após a data de 

fabricação. 

-- 

5335574 
Ref. ao item 

19 
Cota 

Principal 

COTA 
RESERVADA 

ME/EPP 
38.531 

RENATO 
RINALDI  

Não apresentou 
amostras. 

INABILITADA 
PELO 

PREGOEIRO 
devido a não 
apresentação 

da 

documentação 
de habilitação 

conforme 

edital 



21 
Massa 

Integral 
Farfalle 

Pacote de 
500 gramas 

atóxico 

Farinha de trigo integral 

e sêmola de trigo 
enriquecida com ferro e 

ácido fólico.  O produto 
deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

RENATA 

4573358 
COTA 

PRINCIPAL 
54.837 SOCOM  

EMPRESA 

APRESENTOU 
AMOSTRAS E 

DOCUMENTOS 
TÉCNICOS DE 
ACORDO COM 

EDITAL. 
Situação: 

CLASSIFICADO 

22 

Massa 

Integral 

Farfalle 

Pacote de 

500 gramas 

atóxico 

Farinha de trigo integral 
e sêmola de trigo 

enriquecida com ferro e 
ácido fólico.  O produto 

deverá ser entregue 

com prazo máximo de 
30 (trinta) dias após a 

data de fabricação. 

RENATA 

4573358Ref. 
ao item 21 

Cota 

Principal 

COTA 

RESERVADA 

ME/EPP 

18.279 SOCOM  

EMPRESA 
APRESENTOU 
AMOSTRAS E 
DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE 

ACORDO COM 
EDITAL. 

Situação: 
CLASSIFICADO 

 

 

 


