
Itens Descrição Unidade Marca Quantidade
Empresas 2ª 
Colocadas 

Situação Motivos

5

AMIDO DE MILHO; tipo maisena; o amido deve ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, não podendo estar úmido, fermentado ou 
rançoso; sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos; isento de matéria terrosa e outros tipos de pragas; 
acondicionado em EMBALAGEM COM 500g; deverá constar em sua 

embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com 
as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses 

a contar da data de entrega.

UN QUERO 100
DANIEL DIAS 

CARVALHO MEI
APROVADO

7

ATUM RALADO; ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal; 
acondicionado em LATA COM PESO LÍQUIDO DE 170g; deverá constar em 
sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade 
com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 

meses a contar da data de entrega.

UN 300 FRACASSADO

15

BATATA PALHA; composto por batata natural, gordura de palame e sal 
refinado; acondicionado em PACOTE COM 80g; deverá constar em sua 

embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com 
as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses 

a contar da data de entrega.

PCT SAPORE 900
DANIEL DIAS 

CARVALHO MEI
REPROVADO

NÃO ENVIOU 
AMOSTRA

17

BISCOITO DOCE TIPO MAISENA; composição: farinha de trigo enriquecida 
ou fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar 

invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, fermentos 
químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de 

sódio), acidulante e ácido láctio e aromatizante; isento de pragas; 
acondicionado em PACOTE COM 400g; deverá constar em sua embalagem a 
data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações 
vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses a contar da 

data de entrega.

PCT DALLAS 4258

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO

18

BISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA; composto por farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, 

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e 
bircabonato de sódio), acidulante ácido láctico e aromatizante; isento de 
pragas; acondicionado em PACOTE COM 200g; deverá constar em sua 

embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com 
as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses 

a contar da data de entrega.

PCT PANCO 432
DANIEL DIAS 

CARVALHO MEI
REPROVADO

NÃO ENVIOU 
AMOSTRA
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36

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; enriquecida com ferro e acido fólico, com 
qualidade de glúten forte, obtida da moagem de mesclas de trigos limpos e de 
boa qualidade; a farinha deve ter cor creme e estar livre de odores, sabores e 

materiais estranhos;  isento de matéria terrosa e outros tipos de pragas;  
acondicionado em PACOTE DE 1Kg; deverá constar em sua embalagem a 

data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações 
vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses e fabricação 

não superior a 60 dias a contar da data de entrega.

PCT NICOLE 845

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO

37

FEIJÃO CARIOCA; grupo I; feijão comum; tipo 1; classe cores; fonte de ferro e 
proteínas, in natura, com grãos selecionados; isento de matéria terrosa e 

outros tipos de pragas; acondicionado em PACOTE COM 1Kg; deverá constar 
em sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em 

conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 06 meses e fabricação não superior a 60 dias a contar da data de 

entrega.

PCT NOTAMIL 12220

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

REPROVADO
NÃO ENVIOU 

AMOSTRA

38

FEIJÃO PRETO; grupo I; feijão comum; tipo 1; classe preto; fonte de ferro e 
proteínas, in natura, com grãos selecionados; isento de matéria terrosa e 

outros tipos de pragas; acondicionado em PACOTE COM 1Kg; deverá constar 
em sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em 

conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 06 meses e fabricação não superior a 60 dias a contar da data de 

entrega.

PCT NOTAMIL 72

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

REPROVADO
NÃO ENVIOU 

AMOSTRA

49

LEITE DE COCO; composição: produto obtido à partir da trituração e 
prensagem das amêndoas ou polpa albuminosa do coco maduro com ácidos 

graxos, rico em vitaminas e gordura saturada; acondicionado em 
EMBALAGEM COM 200ml; deverá constar em sua embalagem a data de 

fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações vigentes; 
o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses a contar da data de 

entrega.

UN MENINA 144

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO

50

LEITE EM PÓ INTEGRAL; instantâneo; enriquecido com vitaminas e ferro; 
ingredientes: leite em pó integral, emulsificante lecitina de soja, ferro e 

vitaminas, não deve conter glúten; isento de matéria terrosa e outros tipos de 
pragas; acondicionado em EMBALAGEM COM 400g; deverá constar em sua 
embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com 

as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses 
a contar da data de entrega; o produto deve ter registro no Ministério da 

Agricultura.

UN LA SERENISSIMA 25274

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO



52

MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI; ingredientes: sêmola de trigo, 
com ovos, fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada, corante natural de 

urucum e cúrcuma; isento de matéria terrosa e outros tipos de pragas; 
acondicionado em PACOTE COM 500g; deverá constar em sua embalagem a 
data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações 
vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses e fabricação 

não superior a 60 dias a contar da data de entrega.

PCT JOIA 3204

HOSANA 
COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃ
O DE 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

EM GERAL - EPP

APROVADO

53

MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO; ingredientes: sêmola de trigo, 
com ovos, com fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada, corante 
natural de urucum e cúrcuma; isento de matéria terrosa e outros tipos de 
pragas; acondicionado em PACOTE COM 500g; deverá constar em sua 

embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com 
as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses 

e fabricação não superior a 60 dias a contar da data de entrega.

PCT DA ROZ 6204

GABEE FOODS 
COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS 
EIRELI EPP

REPROVADO
NÃO ENVIOU 

AMOSTRA

56

MANTEIGA SEM SAL; composição: gordura de origem animal, leite de vaca, 
lactose, água e rica em gordura saturada; acondicionado em EMBALAGEM 
COM 500g; deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo 
de validade; em conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá 

ter validade de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

UM FRIMESA 240

GABEE FOODS 
COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS 
EIRELI EPP

APROVADO

58

MILHO AMARELO PARA PIPOCA; tipo 1; isento de matéria terrosa e outros 
tipos de pragas; acondicionado em PACOTE COM 500g; deverá constar em 
sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em conformidade 
com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 

meses a contar da data de entrega.

PCT KISABOR 230

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO

68

POLPA DE TOMATE; ingredientes: tomate, açúcar e sal; acondicionado em 
EMBALAGEM COM 520g; deverá constar em sua embalagem a data de 

fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações vigentes; 
o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses a contar da data de 

entrega.

UN OLÉ 250
DANIEL DIAS 

CARVALHO MEI
APROVADO

72

REFRESCO EM PÓ; sabores variados; acondicionado em EMBALAGEM COM 
NO MÍNIMO 30g; deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 
prazo de validade; em conformidade com as legislações vigentes; o produto 

deverá ter validade de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

UN TANG 1680

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO



76

SELETA DE LEGUMES; composição: ervilha, batata, cenoura e salmoura 
(água e sal); acondicionado em EMBALAGEM COM PESO DRENADO DE 
200g; deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo de 

validade; em conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter 
validade de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

UN PREDILECTA 348

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO

77

SUCO CONCENTRADO DE FRUTA SABOR ABACAXI; produto pasteurizado 
não fermentado e não alcoólico; ingrediente: água, suco de abacaxi 

concentrado, sem adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e 
metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma gelana, 
não contendo glúten; acondicionado em EMBALAGEM COM 500ml; deverá 
constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em 

conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

UN 200 FRACASSADO

78

SUCO CONCENTRADO DE FRUTA SABOR GOIABA; produto pasteurizado 
não fermentado e não alcoólico; ingrediente: água, suco de goiaba 

concentrado, sem adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e 
metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma gelana, 
não contendo glúten; acondicionado em EMBALAGEM COM 500ml; deverá 
constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em 

conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

UN 200 FRACASSADO

79

SUCO CONCENTRADO DE FRUTA SABOR MARACUJÁ; produto 
pasteurizado não fermentado e não alcoólico; ingrediente: água, suco de 

maracujá concentrado, sem adição de açúcar, conservante benzoato de sódio 
e metabissulfito de sódio, acidulante ácido cítrico, estabilizante goma gelana, 
não contendo glúten; acondicionado em EMBALAGEM COM 500ml; deverá 
constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo de validade; em 

conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter validade de no 
mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

UN MAGUARY 356

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO

81

VINAGRE BRANCO; produzido da fermentação acética de vinho branco, 
produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos; acondicionado em 

EMBALAGEM COM 750ml; deverá constar em sua embalagem a data de 
fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações vigentes; 

o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses a contar da data de 
entrega.

UN 80 FRACASSADO



85

SORVETE SABOR MORANGO; em massa; 5 litros; composto de água, 
açúcar, leite em pó desnatado, soro de leite, gordura vegetal, polpa de 
morango, emulsificante; aromatizante e outros ingredientes permitidos; 

transportado e conservado a uma temperatura mínima de -18ºc; embalagem 
primária própria para acondicionamento de sorvetes de massa; com validade 
minima de 22 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 266/05, 
RDC 03/07 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.

UN 15 FRACASSADO

86

SORVETE SABOR CHOCOLATE; em massa; 5 litros; composto de água, 
açúcar, leite em pó desnatado, soro de leite, gordura vegetal, polpa de 
morango, emulsificante; aromatizante e outros ingredientes permitidos; 

transportado e conservado a uma temperatura mínima de -18ºc; embalagem 
primária própria para acondicionamento de sorvetes de massa; com validade 
mínima de 22 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 266/05, 
RDC 03/07 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.

UN 15 FRACASSADO

87

SORVETE SABOR NAPOLITANO; em massa; 5 litros; composto de água, 
açúcar, leite em pó desnatado, soro de leite, gordura vegetal, polpa de 
morango, emulsificante; aromatizante e outros ingredientes permitidos; 

transportado e conservado a uma temperatura mínima de -18ºc; embalagem 
primária própria para acondicionamento de sorvetes de massa; com validade 
mínima de 22 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 266/05, 
RDC 03/07 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.

UN 15 FRACASSADO

91

PINGO DE LEITE; tradicional, com 50 unidades, em formato de tablete; 
composto de leite, açúcar e outros ingredientes permitidos; com peso mínimo 

de 20 gramas cada; embalagem primária plástica, lacrada, embalados 
individualmente; embalagem secundária caixa de papelão; com validade 

mínima de 09 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de 
acordo com RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 265/05, RDC 14/14 e 

alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
proced. adm. determinados pela ANVISA.

PCT 120 FRACASSADO



92

PREPARADO PARA CREME DE CHANTILY; em embalagem com no mínimo 
400ml; composto de água, gordura vegetal hidrogenada; açúcar, 

estabilizantes, umectante; corante natural e aromatizante; com validade de 6 
meses a partir da data da entrega; embalagem primária caixa cartonada 

aluminizada; acondicionada em caixa de papelão reforçado; e suas condições 
deverão estar de acordo com a RDC 273 de 22 de setembro de 2005 e suas 
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 

proced.administrativos determinados pela ANVISA.

UN 200 FRACASSADO

102

BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - Sabor leite. Ingredientes básicos: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, 

amido, sal, fermentos químicos, aditivos alimentares. Pode conter outros 
ingredientes permitidos. Embalagem primária: saco plástico transparente, 

atóxico, integro, fechado hermeticamente, sem sinais de violação, contendo 
300 a 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses da data de entrega. 

Suas condições deverão estar de acordo com as legislações 
vigentes.Qualidade equivalente ou superior da marca: Panco e Marilan

KG PANCO 1300

HOSANA 
COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃ
O DE 

PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS 

EM GERAL - EPP

APROVADO

117

SUCO CONCENTRADO DE FRUTA- SABOR UVA- Ingredientes: suco integral 
de uva e/ou polpa de suco concentrado, água, concervantes, aromatizantes e 
corantes, sem adição de açúcar, não contendo glúten. Embalagem primária: 
garrafa tipo PET, contendo no mínimo 500 ml. Produto não fermentado e não 
alcóolico. Validade mínima 12 (doze) meses da entrega do produto. O produto 
deverá atender as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou superior da 

marca: Imbiara e Serigy

UN SERIGY 4700

R.A. 
DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS 

EIRELI-ME

APROVADO
MARCA DE 

REFERÊNCIA

120

CANJICA DE MILHO ; TIPO 1 ; sub grupo despeculada; classe branca; isento 
de matéria terrosa e outros tipos de pragas; acondicionado em PACOTE COM 

500g; deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e prazo de 
validade; em conformidade com as legislações vigentes; o produto deverá ter 

validade de no mínimo 06 meses a contar da data de entrega.

PCT 92 FRACASSADO

123

CRAVO DA ÍNDIA; composição: flor de cravo da índa seca; acondicionado em 
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 25g; deverá constar em sua embalagem a 

data de fabricação e prazo de validade; em conformidade com as legislações 
vigentes; o produto deverá ter validade de no mínimo 06 meses a contar da 

data de entrega.

UN 96 FRACASSADO



125

BATATA PROCESSADA; em embalagem com 500g; em corte palito, 
higienizada e congelada; transportada e conservada em temperatura -18ºc; 

isenta de sujidades, parasitas, larvas e outros materiais estranhos; embalagem 
primária saco plástico, atóxico e lacrado; embalagem secundária caixa de 

papelão reforçada; com validade minima de 14 meses na data da entrega; e 
suas condições deverão estar de acordo com a RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 

360/03, RDC 218/05, RDC 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela 

ANVISA.

UN 100 FRACASSADO
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