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017241 2.000,0000 QUILO |____________|_____________|ABÓBORA TIPO CABOTIÁ in Natura;

Sacos de 20 quilos.
017223 3.001,0000 PACOTE |____________|_____________|ACHOCOLATADO EM PÓ, Fonte de 7 

Vitaminas.

Instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de Instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de 
malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, 
Instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de 
malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, 
(cb3, b2, b6, b1, A e D lecitina de soja e aromatizantes). 

Instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de 
malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, 
(cb3, b2, b6, b1, A e D lecitina de soja e aromatizantes). 
Contem Gutém, de bom rendimento e de facil solubilidade. 
Embalagem de 2 quilos.

Instantâneo, tradicional, contendo açúcar, cacau, extrato de 
malte, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitaminas, 
(cb3, b2, b6, b1, A e D lecitina de soja e aromatizantes). 
Contem Gutém, de bom rendimento e de facil solubilidade. 
Embalagem de 2 quilos.

017242 14.000,0000 PACOTE |____________|_____________|AÇÚCAR CRISTAL

Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar 
(Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto 
Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar 
(Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto 
granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de 

Sacarose obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar 
(Saccharumofficinarum L.). Cristal, branco, aspecto 
granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de 
umidade e fragmentos estranhos. Pacotes de 2 quilos.

017243 8,0000 FRASCO |____________|_____________|ADOÇANTE ARTIFICIAL

Sacarina e ciclamato de sódio. Frasco de 200 ml.
008717 2.000,0000 QUILO |____________|_____________|ALHO EM CABEÇA IN NATURA

caixa de 10 quilos, de primeira, sem a restia. Embalagem caixa de 10 quilos, de primeira, sem a restia. Embalagem 
com identificação do produto, o produto deverá ter registro no 
caixa de 10 quilos, de primeira, sem a restia. Embalagem 
com identificação do produto, o produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

caixa de 10 quilos, de primeira, sem a restia. Embalagem 
com identificação do produto, o produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

017244 270,0000 PACOTE |____________|_____________|AMENDOIM TORRADO DESCASCADO

Embalagem de 500 gramas
017245 12.897,0000 PACOTE |____________|_____________|ARROZ BRANCO

Subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de Subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 
Subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, com grãos inteiros. Embalagem de 5 quilos.

Subgrupo polido, classe longo fino, agulha, tipo 1, isento de 
matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de 
umidade, com grãos inteiros. Embalagem de 5 quilos.

017246 3.000,0000 QUILO |____________|_____________|BATATA DOCE BRANCA OU ROXA in Natura

008719 4.000,0000 QUILO |____________|_____________|BATATA TIPO BINGE IN NATURA
Batata tipo binge in natura, apresentando grau de maturação Batata tipo binge in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
Batata tipo binge in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 

Batata tipo binge in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

Batata tipo binge in natura, apresentando grau de maturação 
tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

017247 400,0000 PACOTE |____________|_____________|BEBIDA LÁCTEA 1 LITRO

Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, 
pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, 
Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, 
pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, 
em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 

Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, 
pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, 
em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) 
adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia

Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, 
pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, 
em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) 
adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia
(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos 

Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, 
pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, 
em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) 
adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia
(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos 
selecionados e outros produtos lácteos. A base Láctea 

Produto lácteo resultante da mistura do leite (in natura, 
pasteurizado, esterilizado, UHT, reconstituído, concentrado, 
em pó, integral, semidesnatado ou parcialmente desnatado e 
desnatado) e soro de leite (líquido, concentrado e em pó) 
adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia
(s), gordura vegetal, leite(s) fermentado(s), fermentos lácteos 
selecionados e outros produtos lácteos. A base Láctea 
representa pelo menos 51% (cinqüenta e um por cento) 
massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto. 
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Pacote de peso líquido 1 litro.
008720 200,0000 QUILO |____________|_____________|BETERRABA IN NATURA

Beterraba in natura, apresentando grau de maturação tal que Beterraba in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
Beterraba in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 

Beterraba in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

Beterraba in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o consumo. Com 
ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

017248 6.000,0000 PACOTE |____________|_____________|BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido de 400 
gramas.

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido de 400 
gramas.

017249 6.000,0000 PACOTE |____________|_____________|BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, 
ÁGUA E SAL

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido 400 
gramas.

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido 400 
gramas.

017250 6.000,0000 PACOTE |____________|_____________|BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO, LEITE 
E/OU CHOCOLATE

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido 400 
gramas.

Obtido pela mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s) 
com outros ingredientes, submetidos a processos de 
amassamento e cocção, fermentados ou não. O biscoito 
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito 
estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal 
cozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de 
dureza e nem se apresentar quebradiço. Peso líquido 400 
gramas.

017251 401,0000 QUILO |____________|_____________|CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO

Embalagem de 1 quilo;
017293 15.000,0000 QUILO |____________|_____________|CARNE EM CUBOS CONGELADA DE BOVINO

TIPO 2ø QUALIDADE. São alimentos de origem animal TIPO 2ø QUALIDADE. São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
TIPO 2ø QUALIDADE. São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 

TIPO 2ø QUALIDADE. São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 

TIPO 2ø QUALIDADE. São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
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Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 

Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 

Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 

Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 

Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 3 quilos em caixas de 9 quilos, mantidas em 
congelamento de até - 18 ºC.

Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 3 quilos em caixas de 9 quilos, mantidas em 
congelamento de até - 18 ºC.

017294 10.000,0000 QUILO |____________|_____________|CARNE EM TIRAS CONGELADA DE BOVINO

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 3 quilos em caixas de 09 quilos, mantidas em 

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 3 quilos em caixas de 09 quilos, mantidas em 
congelamento de até - 18 º C.

TIPO 1 ø QUALIDADE São alimentos de origem animal 
obtido através do abate de animais sadios, embalados em 
saco plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, 
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: 
categoria do produto, prazo de validade, carimbo do SIF 
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção 
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes 
não podem ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, 
nem larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. O 
percentual aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne 
bovina. As carnes congeladas não devem apresentar gelo 
superficial, água dentro da embalagem, nem qualquer sinal 
de recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 3 quilos em caixas de 09 quilos, mantidas em 
congelamento de até - 18 º C.

017295 20.001,0000 QUILO |____________|_____________|CARNE MOÍDA CONGELADA DE BOVINO

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As 
carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As 
carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, 
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As 
carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, 
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 2 quilos em caixas de 16 quilos, mantidas em 

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As 
carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, 
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 2 quilos em caixas de 16 quilos, mantidas em 
congelamento de até - 18 º C.

TIPO 2ø QUALIDADE São alimentos de origem animal obtido 
através do abate de animais sadios, embalados em saco 
plástico de polietileno, ou outro tipo de plástico, atóxico, 
intacto, com rótulo ou etiqueta que identifique: categoria do 
produto, prazo de validade, carimbo do SIF (Serviço de 
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual) ou 
SIM (Serviço de Inspeção Municipal). As carnes não podem 
ter manchas de qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas. 
Devem apresentar odor e sabor característico. O percentual 
aceitável de sebo ou gordura é de 10% para carne bovina. As 
carnes congeladas não devem apresentar gelo superficial, 
água dentro da embalagem, nem qualquer sinal de 
recongelamento (gelo de cor avermelhada, por exemplo). 
Embalagem de 2 quilos em caixas de 16 quilos, mantidas em 
congelamento de até - 18 º C.

017296 4.000,0000 QUILO |____________|_____________|CEBOLA BRANCA DE CABEÇA in Natura

Sacos de 20 quilos.
008722 4.000,0000 QUILO |____________|_____________|CENOURA IN NATURA

Cenoura in natura, apresentando grau de maturação tal que Cenoura in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
Cenoura in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condicoes adequadas para o consumo. Com 

Cenoura in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condicoes adequadas para o consumo. Com 
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

Cenoura in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condicoes adequadas para o consumo. Com 
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.
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008723 200,0000 QUILO |____________|_____________|CHUCHU IN NATURA

Chuchu in natura, apresentando grau de maturação tal que Chuchu in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
Chuchu in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condicões adequadas para o consumo. Com 

Chuchu in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condicões adequadas para o consumo. Com 
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

Chuchu in natura, apresentando grau de maturação tal que 
lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condicões adequadas para o consumo. Com 
ausencia de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA.

017297 4.100,0000 UNIDADE |____________|_____________|COLORAU (colorífero)

Produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou Produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, 
Produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, 
deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 

Produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou 
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, 
deve estar sem a presença de sujidade ou matérias 
estranhas. Frasco de 100 gramas

008728 2.000,0000 FRASCO |____________|_____________|CURCUMA 100 GRAMAS

Curcuma seco, moido, conhecido como açafrao da terra, Curcuma seco, moido, conhecido como açafrao da terra, 
frasco com mínimo 100 gramas, com dados de identificação 
Curcuma seco, moido, conhecido como açafrao da terra, 
frasco com mínimo 100 gramas, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 

Curcuma seco, moido, conhecido como açafrao da terra, 
frasco com mínimo 100 gramas, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

Curcuma seco, moido, conhecido como açafrao da terra, 
frasco com mínimo 100 gramas, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão 
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA.

008729 3.000,0000 QUILO |____________|_____________|EXTRATO DE TOMATE l KG TETRA PACK

Concentrado, industrializado preparado com tomate, açucar Concentrado, industrializado preparado com tomate, açucar 
e sal, teor de sódio máximo de 135 mg em porção de 30 gr, 
Concentrado, industrializado preparado com tomate, açucar 
e sal, teor de sódio máximo de 135 mg em porção de 30 gr, 
embalagem com tetra pack de 1 quilo, com identificação do 

Concentrado, industrializado preparado com tomate, açucar 
e sal, teor de sódio máximo de 135 mg em porção de 30 gr, 
embalagem com tetra pack de 1 quilo, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 

Concentrado, industrializado preparado com tomate, açucar 
e sal, teor de sódio máximo de 135 mg em porção de 30 gr, 
embalagem com tetra pack de 1 quilo, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Concentrado, industrializado preparado com tomate, açucar 
e sal, teor de sódio máximo de 135 mg em porção de 30 gr, 
embalagem com tetra pack de 1 quilo, com identificação do 
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso 
líquido. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

017298 8.000,0000 PACOTE |____________|_____________|FARINHA DE MANDIOCA CRUA BRANCA

Isenta de Sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de Isenta de Sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 
07 meses a contar da entrega, acondicionado em saco 
Isenta de Sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 
07 meses a contar da entrega, acondicionado em saco 
plástico, atóxico, contendo 1 kg. Pacote de 1 kg

Isenta de Sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 
07 meses a contar da entrega, acondicionado em saco 
plástico, atóxico, contendo 1 kg. Pacote de 1 kg

017299 301,0000 QUILO |____________|_____________|FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO

Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, 
isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de 
Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, 
isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de 
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, 

Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, 
isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de 
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, 
com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a 
Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com 

Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, 
isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de 
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, 
com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a 
Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com 
ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo

Produto obtido pela moagem exclusiva do grão de trigo, 
isento de terra, sem umidade (tolerado máximo 14% de 
umidade). O produto deverá ter aspecto de pó fino branco, 
com cheiro e sabor próprios. O produto deve atender a 
Resolução nº 344 - 13/12/02 (fortificação de farinhas com 
ferro e ácido fólico). Pacote de peso líquido de 1 quilo

017300 6.000,0000 QUILO |____________|_____________|FEIJÃO TIPO 1, CARIOCA

Novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria Novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e 
Novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e 
livre de umidade. Embalagem de 1 quilo

Novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e 
livre de umidade. Embalagem de 1 quilo

017301 20,0000 PACOTE |____________|_____________|FERMENTO BIOLÓGICO Embalagem 500Gr
Produto obtido de culturas puras de leveduras Produto obtido de culturas puras de leveduras 
(Saccharomycescerevisias) por procedimento tecnológico 
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adequado para aumentar o volume e a porosidade dos adequado para aumentar o volume e a porosidade dos 
produtos forneados. Produto granulado e seco. Isentos de 
adequado para aumentar o volume e a porosidade dos 
produtos forneados. Produto granulado e seco. Isentos de 
matérias terrosas e detritos vegetais e animais, não possuir 

adequado para aumentar o volume e a porosidade dos 
produtos forneados. Produto granulado e seco. Isentos de 
matérias terrosas e detritos vegetais e animais, não possuir 
cheiro de mofo e sabor amargo.

017302 100,0000 PACOTE |____________|_____________|FERMENTO QUÍMICO Embalagem 100 gramas

Produto formado de substância ou mistura de substâncias Produto formado de substância ou mistura de substâncias 
químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, 
Produto formado de substância ou mistura de substâncias 
químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas 

Produto formado de substância ou mistura de substâncias 
químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas 
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-
lhes o volume e a porosidade. Embalagem de 100 gramas

Produto formado de substância ou mistura de substâncias 
químicas em pó que pela influência do calor e/ou umidade, 
produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas 
elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-
lhes o volume e a porosidade. Embalagem de 100 gramas

008687 60.000,0000 QUILO |____________|_____________|FRANGO INTEIRO SEM TEMPERO

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem 
tempero, caixa com 18 a 20 quilos, contendo identificação do 
FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem 
tempero, caixa com 18 a 20 quilos, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, marcas e carimbos oficiais, de 

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem 
tempero, caixa com 18 a 20 quilos, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem 
tempero, caixa com 18 a 20 quilos, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância 

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem 
tempero, caixa com 18 a 20 quilos, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância 
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.

FRANGO, inteiro, de primeira qualidade, congelado, sem 
tempero, caixa com 18 a 20 quilos, contendo identificação do 
produto, marca do fabricante, marcas e carimbos oficiais, de 
acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA 
n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da 
ANVISA n.105 de 19/05/99, da Lei Municipal / Vigilância 
Sanitária n.5504/99 e Resolução RDC n. 13 de 02/01/2001.

008700 1.400,0000 PACOTE |____________|_____________|FUBÁ MIMOSO DE MILHO 500 GR
Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, o 

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, o 
produto devera atender a Resolução nº 344 - 13/12/02, com 

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, o 
produto devera atender a Resolução nº 344 - 13/12/02, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, o 
produto devera atender a Resolução nº 344 - 13/12/02, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, o 
produto devera atender a Resolução nº 344 - 13/12/02, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos - CNNPA.

Fuba mimos de milho 500 gramas, obtidos pela moagem de 
grao de milho de 1a. qualidade, desgerminação ou nao, 
devendo ser fabricadas a partir de materias primas sãs e 
limpas isentas de terra e parasitas, produto de aspecto fino, 
amarelo, livre de umidade, com rendimento minimo após o 
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção, o 
produto devera atender a Resolução nº 344 - 13/12/02, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 
12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos - CNNPA.

017303 90.000,0000 PACOTE |____________|_____________|LEITE TIPO C Pacote 1 Litro

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 
eleva o leite a 75º C por 15 - 20"), produto altamento 
perecível que deve ser conservado sob refrigeração por 

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 
eleva o leite a 75º C por 15 - 20"), produto altamento 
perecível que deve ser conservado sob refrigeração por 
possuir vida útil limitada por ação microbiana. Embalagem 

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 
eleva o leite a 75º C por 15 - 20"), produto altamento 
perecível que deve ser conservado sob refrigeração por 
possuir vida útil limitada por ação microbiana. Embalagem 
promária com identificação do produto, especificação dos 

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 
eleva o leite a 75º C por 15 - 20"), produto altamento 
perecível que deve ser conservado sob refrigeração por 
possuir vida útil limitada por ação microbiana. Embalagem 
promária com identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e 
informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 
eleva o leite a 75º C por 15 - 20"), produto altamento 
perecível que deve ser conservado sob refrigeração por 
possuir vida útil limitada por ação microbiana. Embalagem 
promária com identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e 
informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 
rotulagem de acordo com a legislação.

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, pasteurizado (tratamento térmico que 
visa eliminar bactérias patogênicas do leite - processo que 
eleva o leite a 75º C por 15 - 20"), produto altamento 
perecível que deve ser conservado sob refrigeração por 
possuir vida útil limitada por ação microbiana. Embalagem 
promária com identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e 
informações do mesmo, prazo de validade, peso líquido e 
rotulagem de acordo com a legislação.

017304 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|LEITE UHT Caixa de 1 litro - Tetra Pak

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultra 
Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultra 
pasteurização consiste basicamente no tratamento do leite a 

Produto de origem animal (vaca), líquido fluido, homogêneo, 
de cor branca opaca, esterilizado (processo de ultra 
pasteurização consiste basicamente no tratamento do leite a 
uma temperatura de 130º a 150o C, por 2 a 4 segundos e 
depois resfriado a uma temperatura inferior a 32o C). 
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Embalagem primária com identificação do produto, Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 

Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação.

Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação.

017305 1.800,0000 QUILO |____________|_____________|LINGUIÇA TIPO TOSCANA DE FRANGO 
Embalagem de 2,5 kg

(Resfriada com data de fabricação do mesmo mês de (Resfriada com data de fabricação do mesmo mês de 
entrega do produto, Embalada a vácuo) Embalagem de 2,5 kg
(Resfriada com data de fabricação do mesmo mês de 
entrega do produto, Embalada a vácuo) Embalagem de 2,5 kg

017306 15.001,0000 PACOTE |____________|_____________|MACARRÃO PARAFUSO Pacote de 500 gramas
Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico 
de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 
Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico 
de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 

Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico 
de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 

Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico 
de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 

Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico 
de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 

Produto não fermentado obtido pelo amassamento mecânico 
de farinha de trigo comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados 
a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas. As massas ao serem postas na 
água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo 
estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo 
após o cozimento de 2 vezes a mais do peso antes da 
cocção.

017307 1.100,0000 QUILO |____________|_____________|MARGARINA C/70% DE LIPIDIOS

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 
de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 
de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Embalagem primária com identificação do produto, 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 
de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 
de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 
de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Peso líquido de 1 quilo

CONTÉM GORDURA VEGETAL. CONTEM AROMATIZANTE 
SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL. Produto A base de 
óleos vegetais líquidos e Inter esterificados, água, sal, leite 
desnatado, pasteurizado reconstituído, vitaminas A 
Estabilizante: mono e diglicerídios de ácidos graxos lecitina 
de soja e ésteres de poli glicerol de ácido graxos, 
conservador sorbato de potássio. Acidulante ácido lático, 
aromatizante, antioxidante: EDTA-caloco dissodico, BHT e 
ácido cítrico e corante natural de urucum e cúrcuma. Não 
contém glúten. Enriquecidos de vitaminas, adicionada ou não 
de sal. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor 
peculiares e deverão estar isentos de ranço e de bolores. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Peso líquido de 1 quilo

014744 6.000,0000 PACOTE |____________|_____________|Milho Amarelo para Canjica 500gr

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os 
grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira 

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os 
grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, 

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os 
grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com identificação do produto, marca do 

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os 
grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no 

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os 
grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

Produtos dos graos ou pedaços de graos de milho 
provenientes da espécie (ZeaMays,L.) que apresentam 
ausência parcial ou total do gérmen, em função do processo 
de escarificação mecânica ou manual (degerminação). Os 
grãos podem ser de cor branca ou amarela, de primeira 
qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, 
parasitas e larvas, com identificação do produto, marca do 
fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com a 
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

017308 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|MILHO para PIPOCA
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Tipo 1, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas Tipo 1, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
Tipo 1, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade - Pacote de 500 

Tipo 1, preparados com matérias primas sãs, limpas, isentas 
de matérias terrosas e parasitos e de detritos animais ou 
vegetais com no máximo de 15% de umidade - Pacote de 500 
gramas

017310 12.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|ÓLEO DE SOJA

Produto obtido do grão de soja que sofreu processo Produto obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
Produto obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido 

Produto obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido 
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Embalagem 900 ml

Produto obtido do grão de soja que sofreu processo 
tecnológico adequado como degomagem, neutralização, 
clarificação, frigorificação ou não de desodorização. Líquido 
viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e 
limpas. Embalagem 900 ml

015646 200,0000 BANDEJA |____________|_____________|Ovos de Galinha Tamanhos Grandes

Cartela com 30 Ovos.
008693 100.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|PÃO DOCE 50 GR

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteinas formadas de glúten ou adicionadas 

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteinas formadas de glúten ou adicionadas 
das mesmas e agua, podendo conter outros ingredientes. 

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteinas formadas de glúten ou adicionadas 
das mesmas e agua, podendo conter outros ingredientes. 
Popularmente conhecido como pao de cachorro quente, 

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteinas formadas de glúten ou adicionadas 
das mesmas e agua, podendo conter outros ingredientes. 
Popularmente conhecido como pao de cachorro quente, 
fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos 
de materia terrosa, parasitos e em perfeito estado de 

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteinas formadas de glúten ou adicionadas 
das mesmas e agua, podendo conter outros ingredientes. 
Popularmente conhecido como pao de cachorro quente, 
fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos 
de materia terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

Pao doce de 50 gr, em saco plastico com 5 unidades, produto 
obtido pela cocção, em condições tecnologicamente 
adequadas, de uma massa fermentada, preparada com 
farinha de trigo e ou outras farinhas que contenham 
naturalmente proteinas formadas de glúten ou adicionadas 
das mesmas e agua, podendo conter outros ingredientes. 
Popularmente conhecido como pao de cachorro quente, 
fabricado com materia prima de primeira qualidade, isentos 
de materia terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação, de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

008692 300.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|PÃO FRANCÊS 50G

Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 
unidades, obtido pelo amassamento e cozimento de massa 
Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 
unidades, obtido pelo amassamento e cozimento de massa 
preparada obrigatoriamente com farinha de trido, sal e agua, 

Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 
unidades, obtido pelo amassamento e cozimento de massa 
preparada obrigatoriamente com farinha de trido, sal e agua, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor 
uniforme de castanho-dourado e miolo de cor branco-creme 

Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 
unidades, obtido pelo amassamento e cozimento de massa 
preparada obrigatoriamente com farinha de trido, sal e agua, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor 
uniforme de castanho-dourado e miolo de cor branco-creme 
de textura e granulação fina uniforme, isentos de matéria 

Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 
unidades, obtido pelo amassamento e cozimento de massa 
preparada obrigatoriamente com farinha de trido, sal e agua, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor 
uniforme de castanho-dourado e miolo de cor branco-creme 
de textura e granulação fina uniforme, isentos de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, de 

Pao tipo frances 50 gr, em sacos plasticos no máximo 50 
unidades, obtido pelo amassamento e cozimento de massa 
preparada obrigatoriamente com farinha de trido, sal e agua, 
que se caracteriza por apresentar casca crocante de cor 
uniforme de castanho-dourado e miolo de cor branco-creme 
de textura e granulação fina uniforme, isentos de matéria 
terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, de 
acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA.

017311 15.001,0000 UNIDADE |____________|_____________|PÓ P/PREPARO DE GELATINA Sabor 
Artificial

Produto constituído de gelatina comestível em pó. Produto constituído de gelatina comestível em pó. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
Produto constituído de gelatina comestível em pó. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 

Produto constituído de gelatina comestível em pó. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 

Produto constituído de gelatina comestível em pó. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Caixa de 35 gramas.

Produto constituído de gelatina comestível em pó. 
Embalagem primária com identificação do produto, 
especificação dos ingredientes, informação nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 
validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Caixa de 35 gramas.

017312 4.900,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE FRUTA DE CAJÚ CONGELADA

Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. 
Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. 
Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não 

Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. 
Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Embalagem de 1 quilo.

017313 4.900,0000 QUILO |____________|_____________|POLPA DE FRUTA DE MARACUJÁ CONGELADA
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Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. 
Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. 
Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não 

Produto obtido a partir de frutas, conteúdo líquido 
pasteurizado, podendo ou não conter adição de açúcar. 
Ausente de substâncias estranhas. Produto congelado, não 
fermentado e sem conservantes. Embalagem de 1 quilo.

017314 400,0000 QUILO |____________|_____________|QUEIJO MUSSARELA;

Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado. Com identificação do 

Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado. Com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 

Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado. Com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 

Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado. Com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Embalagem em polietileno de baixa densidade 

Produto elaborado com leite de vaca, com aspecto de massa 
semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, 
sabor suave, levemente salgado. Com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Embalagem em polietileno de baixa densidade 
atóxico, peso líquido de 4 quilos.

008725 500,0000 QUILO |____________|_____________|REPOLHO VERDE IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.

017315 2.500,0000 QUILO |____________|_____________|SAL Peso Líquido de 1 Quilo
Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e 

Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e 
máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de 

Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e 
máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de 
polietileno de 1 Kg.

Produto refinado, iodado, com granulação uniforme e com 
cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de 
sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e 
máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a 
Legislação Federal Específica - embalagem em plástico de 
polietileno de 1 Kg.

014746 2.000,0000 QUILO |____________|_____________|Salsicha Mista Resfriada 05Kg

Composta de Carne Bovina e Sauína, embalada a vácuo, com Composta de Carne Bovina e Sauína, embalada a vácuo, com 
data de fabricação do mesmo mês da entrega do produto.
Composta de Carne Bovina e Sauína, embalada a vácuo, com 
data de fabricação do mesmo mês da entrega do produto.

017316 2.900,0000 GARRAFA |____________|_____________|Suco Concentrado de Caju

Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e 
homogeneizado, com alto teor de polpa de frutas. 
Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e 
homogeneizado, com alto teor de polpa de frutas. 
Embalagem de 1 LITRO.

Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e 
homogeneizado, com alto teor de polpa de frutas. 
Embalagem de 1 LITRO.

017317 2.900,0000 GARRAFA |____________|_____________|Suco Concentrado de Maracujá

Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e 
homogeneizado, com alto teor de polpa de frutas. 
Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e 
homogeneizado, com alto teor de polpa de frutas. 
Embalagem de 1 LITRO.

Envasado, não alcoólico, não fermentado, pasteurizado e 
homogeneizado, com alto teor de polpa de frutas. 
Embalagem de 1 LITRO.

008726 500,0000 QUILO |____________|_____________|TOMATE IN NATURA

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 

Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar 
a manipulação, o transporte e a conservação em condições 
adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, 
parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da 
CNNPA.
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017318 2.000,0000 FRASCO |____________|_____________|VINAGRE de Vinho 750ml

Produto natural fermentado acético simples, isenta de Produto natural fermentado acético simples, isenta de 
corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
Produto natural fermentado acético simples, isenta de 
corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e 

Produto natural fermentado acético simples, isenta de 
corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e 
vegetais. Peso líquido de 750 ml.

017309 200,0000 PEÇA |____________|_____________|MORTADELA MISTA RESFRIADA

(Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) (Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) 
resfriada, com data de fabricação do mesmo mês da entrega 
(Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) 
resfriada, com data de fabricação do mesmo mês da entrega 
do produto. Peça com 3,4 quilos.

(Composta de carne bovina e suína, embalada a vácuo.) 
resfriada, com data de fabricação do mesmo mês da entrega 
do produto. Peça com 3,4 quilos.

014737 100,0000 PACOTE |____________|_____________|Leite em Pó - Produto em Pó Integral 
01kg

Obitido por desidratação do leite de vaca e apto para a Obitido por desidratação do leite de vaca e apto para a 
alimentação humana, mediante processos tecnológicos 
Obitido por desidratação do leite de vaca e apto para a 
alimentação humana, mediante processos tecnológicos 
adequados. Deve ter boa solubilidade.

Obitido por desidratação do leite de vaca e apto para a 
alimentação humana, mediante processos tecnológicos 
adequados. Deve ter boa solubilidade.

008703 800,0000 PACOTE |____________|_____________|PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU DE ARROZ 
350 GRAMAS

Pó para o preparo de mingau de arroz de 350 gramas, cereal Pó para o preparo de mingau de arroz de 350 gramas, cereal 
a base de arroz pré cozido para alimentação infantil.
Pó para o preparo de mingau de arroz de 350 gramas, cereal 
a base de arroz pré cozido para alimentação infantil.

008704 600,0000 PACOTE |____________|_____________|PÓ PARA O PREPARO DE MINGAU DE MILHO 
350 GRAMAS

Pó para o preparo de mingau de milho, 350 gramas, cereal a Pó para o preparo de mingau de milho, 350 gramas, cereal a 
base de milho pré cozido para alimentação infantil, com 
Pó para o preparo de mingau de milho, 350 gramas, cereal a 
base de milho pré cozido para alimentação infantil, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 

Pó para o preparo de mingau de milho, 350 gramas, cereal a 
base de milho pré cozido para alimentação infantil, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Portaria 31/98 -
Anvisa.

Pó para o preparo de mingau de milho, 350 gramas, cereal a 
base de milho pré cozido para alimentação infantil, com 
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade, peso líquido e de acordo com a Portaria 31/98 -
Anvisa.

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias

rpt05


