
A empresa Milano Brasil fez os seguintes questionamentos: 

ITEM 1: Farinha Flocada tipo Panko - Farinha Oriental flocada para empanamento tipo panko, obtida 
a partir da moagem do pão, contendo em sua composição apenas farinha de trigo, fermento e sal. 
Embalado em embalagem plástica atóxica e rotulado de acordo a legislação vigente, pesando 1kg. 

 

PERGUNTA-SE: Após consulta, verificamos que a marca que se aproxima do solicitado não possui 
a descrição “Flocada” na embalagem, e sim: Farinha Oriental para empanar - Panko? Será aceito 
dessa forma? 

 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

  

 

ITEM 4: Chocolate em pó 50% - Produto obtido a partir da mistura de cacau em pó e açúcar na 
proporção de 50%, através de processo adequado, com aspecto homogêneo e aroma característico, 
sem corantes, aromatizantes e conservadores. Acondicionado em saco plástico atóxico ou pacotes 
com embalagem cartonada de 200g. 

 

 

PERGUNTA-SE: O produto poderá conter em sua composição aromatizante idêntico ao natural? 
Será aceito dessa forma? 

 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

Item 8: Macarrão Massa Alimentícia – Sopa de letrinhas - massa c/ ovos, deverão ser fabricadas a 
partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, sujidades, parasitas, larvas e 
material estranho. As massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não 
podendo estar fermentadas ou rançosas. Na embalagem não poderá haver mistura de outros tipos 
de macarrão. Embalagem resistente, de polietileno atóxico transparente, contendo 500g, constando 
descrições do produto, identificação dos ingredientes, valor nutricional, peso, número de lote e de 
validade. 

 

PERGUNTA-SE: O produto também poderá ser ofertado com a descrição Macarrão Alfabeto? Será 
aceito dessa forma? 

R: Sim, visto que são nomenclaturas análogas, desde que a composição atenda à solicitada. 

 

Item 10: Rosquinha sem glúten de polvilho com grãos -Biscoito de polvilho Doce 50g formato 
rosquinha produzido com polvilho azedo e acrescido de semente de linhaça. Isento de gordura 
hidrogenada, leite e derivados. Embalado hermeticamente em pacotes de 50g. 

 

PERGUNTA-SE: O produto que se aproxima do solicitado contém a descrição Biscoito de Polvilho 
Light? Podemos ofertar com essa descrição? A gramatura também poderá ser superior a 50g? 



 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

 

Item 11: Biscoito polvilho Salgado: polvilho, gordura vegetal, sal, ovo. Pode conter corante natural. 
Isento de glúten e gordura trans. Embalagem 100g: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico 
e resistente. VALIDADE: Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de 
entrega. Pacote de 100g. 

 

PERGUNTA-SE: As Indústrias estão sofrendo impactos logísticos e econômicos decorrentes da 
pandemia e por esse motivo, a oferta de produtos no mercado não possui a mesma flexibilidade de 
antes desta condição de calamidade pública. Posto isso, gostaríamos de saber se podemos ofertar 
o produto com a vida útil de 5 meses a partir da data de Fabricação? O produto poderá ser ofertado 
com a descrição Biscoito Polvilho Tradicional? 

 

 R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

Item 12: Biscoito de polvilho Doce: polvilho, gordura vegetal, açúcar, ovo. Pode conter corante 
natural. Isento de glúten e gordura trans. Embalagem 100g: Saco de polietileno de baixa densidade 
atóxico e resistente. VALIDADE: Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da 
data de entrega. Pacote de 100g. 

 

PERGUNTA-SE: As Indústrias estão sofrendo impactos logísticos e econômicos decorrentes da 
pandemia e por esse motivo, a oferta de produtos no mercado não possui a mesma flexibilidade de 
antes desta condição de calamidade pública. Posto isso, gostaríamos de saber se podemos também 
ofertar o produto com a gramatura superior a 100g? Será aceito dessa forma? Podemos ofertar o 
produto com a vida útil de 5 meses a partir da data de Fabricação? 

 

 R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

Item 13: Biscoito sequilhos: COMPOSIÇÃO: Amidos, açúcar, ovos, sal, gordura vegetal, aroma de 
leite. Isento de glúten, lactose e gordura trans. Embalagem 350g: Saco de polietileno de baixa 
densidade atóxico e resistente. VALIDADE: Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a 
partir da data de entrega. 

 

PERGUNTA-SE: Observamos que a marca que se aproxima do solicitado contém a descrição: 
Sequilhos sabor Leite, porém informa somente aromatizantes na composição e não aroma de leite. 
Posto isso, gostaria de confirmar se podemos ofertar o produto com a descrição aromatizante na 
composição? Será aceito dessa forma? 

 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  



 

Item 14: Biscoito rosquinha sem leite - biscoito doce tipo rosquinha, nos sabores milho ou baunilha, 
sem colesterol, sem lactose e sem proteínas do leite, isento de produtos de origem animal e de 
corantes artificiais em sua composição, de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, 
acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico, contendo 400 gramas, com 
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor e validade. 

 

PERGUNTA-SE: Observamos que a marca que se aproxima do solicitado não informa a descrição 
“sem lactose” na embalagem, embora o produto seja isento de lactose. Posto isso, gostaria de 
confirmar se podemos ofertar o produto sem a descrição “sem lactose” exposto na embalagem? 
Será aceito dessa forma? 

 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

Item 16: Canjiquinha de milho - Canjiquinha de milho, amarela, com grânulos de milho com 
granulometria grossa, obtidos a partir de milho integral selecionado, que após processo de 
degerminação e separação de películas, passa por peneiramento e aspiração, obtendo-se partículas 
grossas, uniformes e sem presença de pó, de cor amarela, com sabor e odor característicos. 
Acondicionada em pacote plástico transparente, atóxico, lacrado, resistente, apresentando a data de 
validade, o lote e a informação nutricional. Embalagem individual de 500g. 

 

PERGUNTA-SE: Observamos que a marca que se aproxima do solicitado não informa a descrição 
“amarela” na embalagem, informa somente a descrição: Canjiquinha de Milho. Posto isso, gostaria 
de confirmar se podemos ofertar o produto somente com a descrição: Canjiquinha de Milho (Obs: na 
Ficha Técnica consta a informação Canjiquinha de Milho Amarela)? Será aceito dessa forma? 

 

R: sim, pois o TR não determina que o dizer "amarela" conste em rótulo, mas que em suas 
características físicas apresente a cor amarela. 

  

 

Item 17: Farinha de tapioca -Alimento produzido a partir da fécula de mandioca, sob a forma de 
grânulos irregulares, poliédricos ou esféricos, conforme o processo de fabricação, de primeira 
qualidade, com cor, cheiro e sabor característicos; textura macia; livres de contaminação química, 
física ou biológica; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e lacrado. Na embalagem 
deverá indicar data de validade, lote e informação nutricional. Embalagem individual de 500g. 

 

PERGUNTA-SE: Após consulta, verificamos que a marca que se aproxima do solicitado possui a 
descrição “Goma de Tapioca” OU “Massa de Tapioca”na embalagem. Podemos ofertar com essa 
descrição? 

 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

  

 



Item 21: Canela em pó : Especiaria obtida da parte interna da casca do tronco da caneleira e moída 
. Embalagem: Embalagem frasco de polietileno íntegro, atóxico, resistente, vedado. Pacote: 60g. 

 

PERGUNTA-SE: Gostaríamos de confirmar se podemos ofertar o produto tanto em embalagem 
pacote, como em pote? 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

Gostaríamos de confirmar se podemos ofertar também 02 unidades de 30g a fim de compor a 
gramatura de 60g? Será aceito dessa forma?  

  

 

Item 22: Colorau: Obtido de frutos maduros do urucum, dessecados e moídos com aspecto, cor, 
cheiro e sabor característico. Máximo 10% de sal, de acordo com normas vigentes. Embalagem: 
acondicionado em saco plástico transparente e atóxico contendo 500g do produto. 

 

PERGUNTA-SE: Após consulta, não identificamos o produto Colorau com a informação de 
percentual de sódio na embalagem. Posto isso, gostaríamos de confirmar se podemos ofertar o 
produto sem esta informação na embalagem? Será aceito dessa forma? 

 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 

LOTE 02 

 

 

Item 03: Bebida láctea sabor chocolate: COMPOSIÇÃO: Obrigatória: Leite integral reconstituído, 
açúcar, soro de leite em pó, cacau em pó, extrato de malte, sal, estabilizantes: mono e diglicerídios, 
citrato de sódio e lecitina de soja. Isenta: Gordura vegetal, óleo vegetal, aromas artificiais e corantes 
de qualquer natureza e edulcorantes. Aprox. 193 Kcal/ 200ml. Opcional: 1)Outras substâncias 
alimentícias aprovadas e que sejam declaradas no rótulo. 2) Adição de vitaminas e minerais dentro 
dos padrões da legislação. EMBALAGEM: Primária: Asséptica, com capacidade para 200ml, com 
canudo acoplado (TETRA PACK). Rotulagem: Deve atender a legislação vigente. VALIDADE: 
deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. 

 

PERGUNTA-SE: O produto que se aproxima do solicitado contém a descrição Cacau em Calda 
(Açúcar + cacau) ao invés de Cacau em pó e também: extrato de malte de cevada e Estabilizante 
mono e diglicerídeos de ácidos graxos. Podemos ofertar o produto com essa composição? Será 
aceito de forma? 

R: A equipe técnica de Nutrição está verificando a especificação e, caso necessário, o respectivo 
lote será cancelado e reagendado posteriormente.  

 


