
ITEM DESCRIÇÃO UNID MARCA EMPRESA SITUAÇÃO MOTIVO

1

030.07.03324 - 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 NESTLE
HOSANA 

COMÉRCIO
REPROVADO NÃO APRESENTOU AMOSTRA

2

030.07.03538 - AVEIA EM FLOCOS FINOS – Isenta de mofo, livre

de parasitas e substâncias nocivas. Embalada em saco plástico e

reembalada em caixa de papel de forma a garantir a qualidade e a

higiene do produto. A embalagem deve apresentar a tabela de

informação nutricional. Embalagem de 165g a 200g. Validade

mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. O produto

deve atender a legislação vigente. Qualidade equivalente ou

superior da marca: Yoki, Quaker e Nestlé.

UN apti
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

3

030.07.03338 - 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 santo andre
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

4

030.07.03610 - BEBIDA DE ARROZ - Sem leite e sem açúcar-

Ingredientes: água, arroz, óleo vegetal de girassol, cálcio e sal,

podendo conter vitaminas como vitamina A e vitamina D, fibras,

estabilizantes e aromatizantes. Não conter glúten. Embalagem

primária: Tetra Pack, contendo 01 (um) litro do produto. Validade

mínima de 03 (três) meses da entrega do produto. O produto deverá

atender as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou superior

da marca: Nesfit, Riso Vita, Jasmine, Nature´s Heart

UN DESERTO

5

030.07.03604 - BISCOITO ÁGUA E SAL SEM GLÚTEN - Produto

sem glúten para consumo por alunos com doença celíaca, alergia

ao trigo ou intolerância ao glúten. Pacotes de aproximadamente 110

gramas. Qualidade equivalente ou superior a marca: Schar.

KG schar
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO
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6

030.07.03605 - BISCOITO DE POLVILHO - com formato de bolinha,

rosca ou palito, à base de polvilho azedo, leite, gordura vegetal,

ovos e sal, e outras substancias permitidas. Isento de glúten, com

massa bem assada, não queimada, sem recheio, cobertura ou

ingredinetes que descaracterizem o produto no sabor original,

crocante, não apresentando excesso de dureza ou murcho.

Embalagem primária: saco plástico transparente, resistente, atóxico,

íntegro, sem sinais de violação, contendo peso líquido de no mínimo

100 gramas. Validade mínima de 04 (quatro) meses e fabricação

não superior a 30 (trinta) dias da data de entrega do produto. O

produto deverá atender as legislações vigentes. Qualidade

equivalente ou superior a marca: Pingo Nobre e Cassini

KG FRACASSADO

7

030.07.03341 - 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 marilan
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

8

030.07.03452 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-.

Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e

outras substâncias permitidas. Embalagem primária: Plástica,

atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas.

Validade mínima de 06 (seis) meses da entrega do produto. Suas

condições deverão estar de acordo com as legislações vigentes;

Qualidade equivalente ou superior da marca: Renata e Marilan.

KG LE PETIT
HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO

9

030.07.03345 - CACAU EM PÓ; 100% cacau, fonte de ferro, rico em

proteinas e cálcio; 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 APTI
HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO



10

030.07.03649 - 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 CAMPO BELO
HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO

11

030.07.03589 - COCADA; tradicional, branca; com 50 unidades,

composta de açúcar, coco, glucose, conservante e outros

ingredientes permitidos; em barra; embalagem primária plástica,

atóxica e lacrada, com peso mínimo de 25 gramas cada cocada,

embalada individualmente; embalagem secundária pote plástico,

lacrado; com validade mínima de 90 dias na data da entrega; e suas

condições deverão estar de acordo com RDC 12/01, RDC 259/02,

RDC 360/03, RDC 272/05, RDC 14/14 e alterações posteriores;

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. adm.

determinados pela ANVISA.

PCT jabolac
R.A. 

DISTRIBUIDORA
REPROVADO NÃO APRESENTOU AMOSTRA

12

030.07.03454 - COCO RALADO – Feito a partir de coco

desidratado, podendo ou não conter adição de açúcar. Deve

apresentar cor, cheiro e sabor característico, ausente de sujidades e

parasitas. Embalagem primaria: pacote de polietileno atóxico,

contendo 100 gramas. Prazo mínimo de 10 meses a contar da data

de entrega. Qualidade equivalente ou superior as marcas: Sococo,

Ducoco e Menina.

UN sococo
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

13

030.07.03357 - DOCE DE LEITE; cremoso ou pastoso; ingredientes:

leite padronizado e/ou leite em pó integral, açúcar, xarope de

glicose, bicarbonato de sódio, sorbato de potássio, aroma idêntico

ao de baunilha; 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.

UN Frimesa MZAMBONI APROVADO

14

030.07.03363 - FARINHA DE ROSCA; de primeira qualidade; 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 RD ANGELA MARIA APROVADO



15

030.07.03365 - 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 Tio Luizinho MZAMBONI APROVADO

16

030.07.03366 - 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 Solito MZAMBONI APROVADO

17

030.07.03374 - GOTAS DE CHOCOLATE AO LEITE; composição:

chocolate ao leite em formato arredondado com uma base

achatada em forma de gotas medindo 01 cm de diâmetro;

acondicionado em EMBALAGEM 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 a contar da data de entrega.

UN harald
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

18

030.07.03615 - IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE - Ingredientes:

Leite integral e/ou leite integral reconstituído, leite desnatado,

enzima lactase e fermentos lácteos. Sem adição de polpa de frutas

ou saborizantes, sem adição de açúcar e corante. Com consistência

cremosa ou firme. Em embalagem de 170g contendo externamente

os dados de identificação, procedência, informação nutricional,

número do lote, data de validade e Registro no Ministério da

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Qualidade

equivalente ou superior às marcas: Itambé NON LAC e Vigor.

UN Frimesa ANGELA MARIA REPROVADO TEM SABOR, NÃO É NATURAL



19

030.07.03808 - LEITE CONDENSADO; Ingredientes: Leite/ leite em

pó, açúcar e lactose. Em ambalagem tetra park contendo 395g. O

produto deverá atender as legislações vigentes. Validade mínima

de 10 meses a contar da data de entrega. Qualidade equivalente ou

superior as marcas: Piracanjuba e Nestlé.

UN ITALAC
HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO

20

030.07.03616 - LEITE DESNATADO EM PÓ INSTANTANEO -

Ingredientes: leite desnatado e lecitina de soja, podendo ou não

conter vitaminas. Embalagem primária: latas ou saches de 200 a

400g. Validade mínima de 10 (dez) meses da entrega do produto.

Qualidade equivalente ou superior da marca: La Serenissima, Italac

e Piracanjuba.

KG la serenissima
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

21

030.07.03617 - LEITE EM PÓ INTEGRAL SEM LACTOSE -

Ingredientes: leite integral, emulsificante lecitina de soja, enzima

lactase e vitaminas A e D, podendo conter outras vitaminas e

minerais e outras substancias permitidas. Embalagem metalizada

atóxica, hermeticamente fechada por termossoldagem ou em latas

com folhas de flanders com verniz sanitário, contendo de 300 a

400g. Deverá apresentar rótulo contendo identificação do produto,

informações nutricionais, data de validade e procedencia, e atender

as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou superior a marca:

Nestlé- Ninho, La serenissima e Itambé

KG la serenissima
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

22

030.07.03380 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA; composição:

leite integral e estabilizante; acondicionado em EMBALAGEM COM

1L; 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 Piracanjuba MZAMBONI APROVADO

23

030.07.03382 - 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 DON SAPORE
HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO



24

030.07.03618 - MARGARINA VEGETAL COM SAL SEM LEITE.

Para consumo por alunos com intolerância à lactose ou alergia a

proteína do leite de vaca. Embalagem primária: pote de 500 gr.

Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30

(trinta) dias da entrega do produto. Suas condições deverão estar de 

acordo com as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou

superior da marca: Qualy Vita.

KG qually
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

25

030.07.03619 - MASSA PRONTA PARA TAPIOCA. Ingredientes:

Fécula de mandioca, água e outras substâncias permitidas. Não

conter glúten. Validade mínima: 8 meses na data de entrega. O

produto deverá estar de acordo com as lesgislações vigentes.

Qualidade equivalente ou superior da marca: Da Terrinha e Kisabor.

KG RD ANGELA MARIA APROVADO

26

030.07.03809 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA; tipo 1; isento de

matéria terrosa e outros tipos de pragas; acondicionado em

PACOTE COM 500g, em sacos plásticos transparentes, resistentes,

atóxicos. 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. Qualidade equivalente ou superior as marcas: Yoki,

Kodilar e Kisabor.

PCT CAMPO BELO
HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO

27

030.07.03388 - MILHO REIDRATADO; em conserva de salmoura;

acondicionado em LATA COM PESO LÍQUIDO DE 300g; 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
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

28

030.07.03620 - MINI BOLO TIPO MUFFIN SABOR CHOCOLATE,

SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN E SEM AÇÚCAR. Ingredientes:

farinhas sem glúten (podendo ser de arroz, soja, aveia sem glúten,

fécula de mandioca, amido), óleos vegetais, ovo, cacau em pó,

fermento, educorantes e outras substâncias permitidas. Qualidade

equivalente ou superior da marca: Belive.

UN belive
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO



29

030.07.03389 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO

SABOR CHOCOLATE; somente com adição de água; composição:

açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou

soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, cacau, fermento

químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de

chocolate, contendo glúten; 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 a contar da data de entrega.

PCT Crialimentos MZAMBONI APROVADO

30

030.07.03390 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO

SABOR COCO; somente com adição de água; composição: açúcar,

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de

leite, gordura vegetal hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou 

albumina e ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo glúten;

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 a contar da data de entrega.

PCT
CRIALIMENTO

S

HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO

31

030.07.03391 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO

SABOR LARANJA; somente com adição de água; composição:

açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou

soro de leite, gordura vegetal hidrogenada, cacau, fermento

químico, ovo, ou albumina e ovo em pó, aroma natural de chocolate,

contendo glúten; 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 a contar da data de entrega.

PCT
CRIALIMENTO

S

HOSANA 

COMÉRCIO
APROVADO



32

030.07.03592 - 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 zazan
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

33

030.07.03593 - 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 amelia
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

34

030.07.03403 - 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
R.A. 

DISTRIBUIDORA
REPROVADO APRESENTOU EMBALAGEM DE 18G

35

030.07.03595 - REFRIGERANTE 2 LITROS; em fardo de 12

unidades; sabores variados; composto de água gaseificada, extrato

de semente de guaraná, corante caramelo, edulcorante;

conservante e outros ingredientes permitidos; embalagem primária

plástica de lacrada; com validade mínima de 05 meses na data da

entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Instrução

Normativa 19/13 (MAPA), Decreto 6.871/09, Portaria MAPA 123/21,

RDC 05/07; RDC 331/19, IN 60/19, RDC 259/02, RDC 360/03 e

alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos proced. adm. determinados pelo MAPA e ANVISA.

FD it
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO



36

030.07.03621 - REQUEIJÃO SEM LACTOSE - Ingredientes: Massa

coalhada, cloreto de sódio, enzima lactase, estabilizantes,

conservantes e outras substâncias permitidas. O produto deve ter

registro no Ministério da Agricultura e inspecionado pelo S.I.F,

embalagem primária: pote plástico ou vidro, contendo de 180 a 200

gramas. Validade mínima de 75 dias da entrega do produto. O

produto deverá atender as legislações vigentes: Qualidade

equivalente ou superior da marca: Tirolez, Polenghi e Catupiry.

KG catupiry
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

37

030.07.03571 - SAL REFINADO – Iodado, beneficiado, isento de

sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos

de rocha. Embalagem primária: saco plástico com 1 kg, atóxico,

resistente, termossoldado. Validade mínima de 06 (seis) meses da

entrega do produto. O produto deverá atender as legislações

vigentes. Qualidade equivalente ou superior da marca: Cisne, Lebre,

Ita.

KG Garça ANGELA MARIA APROVADO

38

030.07.03812 - SORVETE SABOR CHOCOLATE; em massa; 2

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 kaskin
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

39

030.07.03813 - SORVETE SABOR MORANGO; em massa; 2 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 kaskin
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO



40

030.07.03814 - SORVETE SABOR NAPOLITANO; em massa; 2

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 kaskin
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO

41

030.07.03408 - 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 Da Fruta MZAMBONI APROVADO
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030.07.03409 - 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 Da Fruta MZAMBONI APROVADO
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030.07.03622 - 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 DA FRUTA
HOSANA 

COMÉRCIO
REPROVADO

AMOSTRA NÃO CONDIZ COM A 

DESCRIÇÃO SOLICITADA EM EDITAL
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030.07.03624 - TEMPERO ALHO, CEBOLA E SALSA -

Ingredientes: Alho, cebola e salsa desidratados. Sem adição de sal,

aditivos, conservantes e corantes. Embalagem plástica, atóxica,

com peso de 40 a 500g contendo dados de identificação,

procedência, informações nutricionais, número de lote, data de

fabricação, data de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses da

entrega do produto.

KG FRACASSADO

45

030.07.03810 - TEMPERO LOURO EM FOLHAS; sãs, limpas e

secas; 100%; acondicionado em embalagem de no mínimo 4g, com

ausência de sujidades, parasitas e larvas, o rótulo deve conter data

de fabricação e data de validade.

PCT RD ANGELA MARIA APROVADO

46

030.07.03811 - TEMPERO PIMENTA DO REINO MOÍDA; 100%;

acondicionada em embalagem primária de no mínimo 30g. Deve

constar na embalagem informações conforme legislação vigente,

data de fabricação e data de validade.

PCT Nutrigen ANGELA MARIA APROVADO
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030.07.03412 - 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 castelo
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO
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030.07.03348 - CANELA EM PÓ; composição: canela moída;

acondicionado em EMBALAGEM COM 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 RD ANGELA MARIA APROVADO
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030.07.03612 - CONFEITO GRANULADO COLORIDO -

Ingredientes: Açúcar, amido de milho, emulsificantes, corantes e

outras substâncias permitidas. Embalagem de 130g a 150g.

Validade mínima de 12 meses da entrega do produto. O produto

deverá atender as legislações vigentes. Qualidade equivalente ou

superior da marca: Dori e  Mil cores- Mavalério.

PCT Dona Jura MZAMBONI APROVADO

50

030.07.03611 - CONFEITO GRANULADO SABOR CHOCOLATE-

Ingredientes: Açúcar, amido de milho, cacau em pó, emulsificante e

outras substâncias permitidas. Embalagem de 130g a 150g.

Validade mínima de 12 meses da entrega do produto. O produto

deverá atender as legislações vigentes.Qualidade equivalente ou

superior da marca: Dori, Mil Cores- Mavalério

PCT camp
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO
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030.07.03354 - 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 kisabor
R.A. 

DISTRIBUIDORA
REPROVADO APRESENTOU EMBALAGEM DE 20G
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030.07.03395 - ORÉGANO; acondicionado em EMBALAGEM COM

8g; 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 kisabor
R.A. 

DISTRIBUIDORA
APROVADO


