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A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futuras aquisições de gêneros alimentícios, conforme descrito no Anexo I do edital.

Item Código
Descrição
Unidade Qtde
%
Valor Unitário
Descrição Detalhada
Observação
1
002.000.179 ABACAXI TIPO PEROLA
UN
450
0
0,00
De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação de 70% que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, casca íntegra, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
2
002.000.180 ABOBORA VERDE
KG
143
0
0,00
Abobora tipo verde “abobrinha” de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, frescas, casca integra. Isenta de
substancias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho.
3
002.000.414 AÇAFRAO
PCT
102
0
0,00
Açafrão – da – terra ( cúrcuma) , Condimento em pó proveniente de rizomas da Curcuma Longa L., de cor
amarelo-alaranjado, com sabor picante, ligeiramente amargo. Produto deve apresentar-se isento de
umidade, fungos, parasitas e insetos e com aroma e cor característicos, embalado em pacote de 40 a 50g.
A validade deve ser de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. Não serão aceitos produtos que
contenham outros ingredientes adicionados.
4
002.000.263 ACHOCOLATADO EM PÓ
PCT
507
0
0,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, puro, sem adição de outros sabores e odores artificiais, procedência nacional,
embalado em pacotes ou em lata de 400g. Com composição básica: açúcar, cacau em pó, malto-dextrina,
vitaminas, minerais, aromatizante. Aparência pó homogêneo, cor marrom claro e escuro, sabor e cheiros
próprios. Apresentar-se isento de mofo, odores e substâncias nocivas. Embalagem opaca, declarando a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de entrega), lote
e número de registro no órgão competente.
5
002.000.323 ACHOCOLATADO ZERO
POTE
34
0
0,00
ACHOCOLATADO ZERO ADIÇÃO DE AÇUCARES. Ingredientes:Maltodextrina, Cacau em pó Lecitinado,
Vitaminas: niacina, E, Ácido Pantotênico, C, B2, B6, B1, A, ácido fólico, D, B12 e Minerais: Ferro, zinco e
selênio; aroma idêntico ao natural de baunilha; Edulcorantes artificiais: Ciclamato de Sódio, Aspartame,
Sacarina Sódica e Acessulfame de Potássio; Antiumectante: Dióxido de Sílicio. Embalagem 210g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão
competente
6
002.000.151 AÇUCAR CRISTAL
PCT
694
0
0,00
Especial, cor branca, obtido a partir da moagem da cana-de-açúcar purificado por processo tecnológico
adequado, podendo conter vitaminas e minerais, desde que mencionados, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitos, larvas, insetos e de detritos animais ou vegetais, com cor, odor e sabor
característicos, livre de umidade. Em embalagem primária de 5kg em polietileno. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço,
identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais
determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de
dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega do
produto. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
7
002.000.317 AÇUCAR MASCAVO
KG
15
0
0,00
AÇUCAR MASCAVO, embalagem de 1 Kg, não deve apresentar sujidade, umidade, bolor. Prazo de
validade no mínimo 6 meses a contar da data de entrega. Registro no órgão competente.
8
002.000.264 AÇUCAR REFINADO
PCT
8
0
0,00
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AÇUCAR REFINADO, Açúcar Refinado - Açúcar Refinado de origem vegetal, constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto sólido amorfo e cor branca com grãos finos e
não definidos. Não deverá empedrar. A embalagem em pacote de 1k, produto deve conter registro da data
de fabricação, peso e validade (mínima de seis meses na data de entrega) estampada no rótulo da
embalagem.Registro no órgão competente
002.000.057 ADOÇANTE
UN
24
0
Adoçante dietético líquido obtido a partir da stevia, para fins de alimentação especial em dietas restritas de
açúcar. Frasco de 80 ml. Composição básica: água, sorbitol, edulcorantes: ciclamato de sódio, sacarina
sódica e glicosídeos de esteviol. Produto deve conter registro da data de fabricação, peso, lote e validade
(mínima de seis meses na data de entrega) estampada no rótulo da embalagem. Registro no órgão
competente.
009.020.020 ALHO
KG
225
0
Alho a granel, branco, de primeira. Qualidade: Deve atender as especificações para alho extra, classe 5/6
contidos na PORTARIA MAPA Nº 242, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992. Os dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes, sem manchas, livres de broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica, umidade externa anormal, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
002.000.331 AMENDOIM JAPONES
PCT
375
0
AMENDOIM TIPO JAPONÊS, EMBALAGEM DE 30G,Ingredientes: Amendoim, Farinha de Trigo Fortificada
com Ferro e Ácido Fólico, Amido de Milho, Açúcar, Gordura Vegetal, Molho de Soja e Milho, Sal, Realçador
de Sabor Glutamato Monossódico, Fermento Químico: Bicarbonato de Sódio e Antioxidante (INS 319).
Pode Conter Traços de Corante Artificial Amarelo Tartrazina. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de
seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.332 AMENDOIM TORRADO
PCT
225
0
AMENDOIM TORRADO, Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente,
transparente com 30g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de seis meses na data de entrega),
registro no órgão competente.
002.000.028 AMIDO MILHO
UN
45
0
Produto puro de excelente qualidade, . Características: produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, L.),
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem
estar úmidos, fermentados ou rançosos. A embalagem primária do produto deverá ter capacidade para
500 (quinhentas) gramas e ser constituída de saco de polietileno atóxico, transparente, resistente,
termossoldado acondicionado em caixa de papel cartão, fechada. O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote,
prazo de validade, informação nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das
Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
002.000.265 ARROZ
PCT
525
0
Arroz branco, boa qualidade, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, embalagem contendo 5 Kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega). Constituído de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, isento de sujidades, materiais
estranhos, toxinas, parasitas, insetos e larvas, com rendimento após a cocção de no mínimo 2,9 vezes. O
rótulo deve ter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, informação nutricional, modo de preparo, registro no MAPA,e deve estar de
acordo com as demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e
Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA.
002.000.266 ATUM RALADO
LATA
158
0
Atum ralado, em óleo, composição básica: atum, água, óleo comestível e sal. Embalado em latas limpas,
isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo acondicionado em lata, pesando 130 gramas drenado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
009.020.495 AVEIA FLOCOS FINOS
UN
30
0
Ingredientes: aveia em flocos. Características: produto resultante da moagem de grãos de aveia após
limpeza e classificação. Isento de sujidades, parasitas, larvas, insetos, bolor e material estranho. Serão
rejeitados os flocos de aveia que apresente odor oxidado e/ou de mofo. Embalagem: deve estar intacta,
vedada, acondicionada em sacos plásticos reforçados de 200g, armazenados em caixa de papel
multifolhado, resistente, colada e rotulada. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das Resolução
RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
002.000.267 AZEITE DE OLIVA
VIDRO
79
0
AZEITE DE OLIVA, tipo extra virgem, embalagem de vidro contendo 500 ml, mesma deve conter a marca,
peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega), lote, número de registro no órgão competente.
002.000.015 AZEITONA
UN
139
0
Azeitona verde fatiada, características: azeitonas sãs, limpas, desprovidas de odor ou sabor anormais,
maturação apropriada, isentos de substâncias estranhas, sem mistura de variedades, calibradas e de cor
uniforme, salmoura limpa, desprovida de cheiros ou sabores anormais, isenta de matérias estranhas.
Composição: água e sal, acidulantes acido cítrico e lático, conservador benzoato de sódio, sorbato de
potássio e antioxidante acido isoascorbico. Embalado em sache contendo 120 a 150g termosseladas, com
informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), com registro
no órgão competente. Suas Condições deverão estar de acordo com a resolução Rdc 12/01, Rdc 272/05,
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Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores.
19
002.000.268 AZEITONA VERDE S/ CAROÇO
BALDE
64
0
0,00
Azeitona verde inteira, sem caroço, características: azeitonas sãs, limpas, desprovidas de odor ou sabor
anormais, maturação apropriada, isentos de substâncias estranhas, sem mistura de variedades, calibradas
e de cor uniforme, salmoura limpa, desprovida de cheiros ou sabores anormais, isenta de matérias
estranhas. Composição: água e sal, acidulantes ácido cítrico e lático, conservador benzoato de sódio,
sorbato de potássio e antioxidante acido isoascorbico. Embalagem: balde contendo 1,800 kg, com
informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), com registro
no órgão competente. Suas Condições deverão estar de acordo com a resolução Rdc 12/01, Rdc 272/05,
Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e alterações posteriores.
20
002.000.051 BACON
KG
60
0
0,00
BACON, Bacon manta embalagem a vácuo, primeira qualidade, rotulagem deve conter: procedência, peso
liquido, fornecedor, data de validade (mínima de dois meses na data de entrega), temperatura, e número
de registro do órgão competente.
21
002.000.333 BALA
PCT
38
0
0,00
BALA, mastigável, sabores sortidos e coloridos e aromatizados artificialmente. Embalagem 600g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão
competente.
22
002.000.031 BANANA
KG
1.125
0
0,00
Banana, tipo nanica, com 70% de maturação.
Qualidade: frutos desenvolvidos, isentos de substâncias nocivas à saúde, livre de poeira, matérias
estranhas, sem danos físicos, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
Livre de insetos e fungos. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para consumo em até 3 dias.
23
002.000.104 BARRA CEREAL
CX
225
0
0,00
24
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002.000.269 BARRA CEREAL DIET
PCT
289
0
Barra de cereal diet (zero adição de açúcar) produto deverá estar de acordo com a NTA 33 (Decreto
12.846/78) e Resolução - RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA. Ingredientes mínimos: aveia em flocos, flocos
de arroz, estabilizante lecitina de soja, sem gordura trans, sem sacarina, ciclamato ou aspartame, poderá
conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o
produto. Embalagem primária individual de filme de poliéster metalizado, pesando no mínimo 20 gramas,
resistente e atóxica. Prazo de validade mínimo de 6 meses.
002.000.017 BATATA
KG
750
0
Batata tipo inglesa, fresca, de ótima qualidade. Tamanho requerido: Classe 1 e 2 ( cerca de 8 cm - médias
a grandes). Deve atender as especificações da PORTARIA MAPA Nº 69, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995.
Qualidade: coloração uniforme,aroma, cor e sabor característicos, lavada, superfície lisa, livre de brotos e
olhos, sem manchas esverdeadas; isenta de lesões, insetos, parasitas, larvas, odores estranhos; Estágio
de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são sujeitas, chegando ao local
de destino em condições satisfatórias e prontas para uso.
002.000.258 BATATA PALHA
UN
75
0
BATATA PALHA, - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do processamento da batata
descascada, ralada tipo palha, integra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A Batata deve
ser obtida, processada, embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ ou
agreguem substancias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: filme composto de polietileno, poliéster e
alumínio ou similar, hermeticamente fechado com capacidade para 500 gramas. Contendo identificação da
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de entrega), lote
e número de registro no órgão competente.
002.000.270 BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE E POLPA DE FRUTA
UN
788
0
BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE E POLPA DE FRUTA. Embalagem plástica individual contendo um litro.
A embalagem deve declarar marca, lote, data de fabricação, data validade (mínima de um mês a partir da
data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.315 BEBIDA LACTEA UHT
UN
5.145
0
Bebida Láctea UHT – Sabor Chocolate – Embalagem com 200 ml - Composição básica: soro de leite e/ou
soro de leite em pó reconstituído, leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, calda de
cacau, creme de leite, amido modificado, cloreto de sódio, vitaminas A e D, estabilizantes celulose
microcristalina, fosfato trissódico, fosfato dissódico e citrato de sódio, aromatizante e espessantes
carboximetilcelulose sódica e carragena. Produto deve conter registro da data de fabricação, lote e validade
(mínima de quatro meses na data de entrega) estampada no rótulo da embalagem.
002.000.329 BISCOITO C/ SAL CREAM CRAKER S/ LACTOSE
PCT
49
0
Características: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, sendo isento de
LACTOSE e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: A embalagem primária do produto deve ser
composta de filme transparente de polipropileno (BOPP COEX) envolto em embalagem secundária de filme
laminado, comportando 3 pacote, totalizando 400g por embalagem. Não serão aceitos biscoitos que
chegarem quebrados e murchos e que não atenderem aos parâmetros nutricionais solicitados. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de
entrega.
002.000.271 BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER" INTEGRAL PCT
42
0
Características: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, farelo de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e
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outros ingredientes, sendo isento de gordura vegetal hidrogenada. A embalagem primária do produto deve
ser composta de filme transparente de polipropileno (BOPP COEX) envolto em embalagem secundária de
filme laminado, comportando 3 pacote, totalizando 400g por embalagem. Não serão aceitos biscoitos que
chegarem quebrados e murchos e que não atenderem aos parâmetros nutricionais solicitados. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de
entrega.
31
002.000.272 BISCOITO COM SAL TIPO “CREAM CRAKER”
PCT
158
0
0,00
Características: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, sendo isento de
gordura vegetal hidrogenada. A embalagem primária do produto deve ser composta de filme transparente
de polipropileno (BOPP COEX) envolto em embalagem secundária de filme laminado, comportando 3
pacote, totalizando 400g por embalagem. Não serão aceitos biscoitos que chegarem quebrados e murchos
e que não atenderem aos parâmetros nutricionais solicitados. O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote,
prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações das
Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003
da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
32
002.000.158 BISCOITO DE MAISENA
PCT
450
0
0,00
BISCOITO DE MAISENA, Pacote de 400 gramas; Doce Sem Recheio; de maisena; de farinha de trigo,
gordura vegetal, sal; açúcar e outras substancias permitidas; validade mínima 6 meses a contar da data
entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
33
002.002.010 BISCOITO DE POLVILHO
KG
150
0
0,00
34

35

36
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002.000.273 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO
PCT
300
0
Biscoito de maisena, Pacote de 400 gramas; Doce Sem Recheio; de maisena; de farinha de trigo, gordura
vegetal, sal; açúcar e outras substanciam permitidos; validade mínima 6 meses a contar da data entrega, e
suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
002.000.274 BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO
PCT
563
0
BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO, sem recheio, sabor chocolate. Composição mínima: farinha de
trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, sal refinado, bicarbonato de sódio,
amido de milho. Empacotado em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de aproximadamente 330g.
Embalagem declarando a marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima
de seis meses na data de entrega), lote, número de registro no órgão competente.
002.000.330 BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE
PCT
68
0
Sem lactose, Pacote de 400 gramas; Doce Sem Recheio; de maisena; de farinha de trigo, gordura vegetal,
sal; açúcar e outras substanciam permitidas; validade mínima 6 meses a contar da data entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.
002.000.334 BISCOITO RECHEADO QUADRADO
PCT
375
0
BISCOITO RECHEADO QUADRADO SABOR CHOCOLATE, embalagem de 140g. Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal, cacau, minerais (carbonato
de cálcio e sulfato de zinco), amido de milho resistente, leite integral em pó, soro de leite, sal, amido,
fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfatodissódico, aromatizantes,
emulsificante lecitina de soja, corantee aromatizante.A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de seis
meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.416 BOLINHO DIET
UN
218
0
Bolo pacote individual 40g, vários sabores, diet/zero adição de açúcares, conter farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico e adoçante. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela
legislação vigente e que não descaracterizem o produto de acordo com a Portaria SVS/MS 29/1998. Prazo
de validade mínimo de 6 meses.
002.000.336 BOLINHOS
PCT
750
0
BOLINHOS, vários sabores e recheios, boa qualidade. Embalagem 45g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.137 BOMBOM
PC
38
0
BOMBOM, tipo waffer com recheio cremoso e cobertura chocolate. Embalagem de 1k,
ingredientes:Ingredientes: Açúcar, Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Massa de
Cacau, Gordura Vegetal Hidrogenada, Gordura Vegetal, Cacau, Manteiga de Cacau, Farinha de Soja, Soro
de Leite em Pó, Amendoim, Castanha de Caju, Sal, Óleo Vegetal, Leite em Pó Integral, Gordura de
Manteiga Desidratada, Leite em Pó Desnatado, Extrato de Malte, Emulsificantes: Lecitina de Soja e
PoliglicerolPolirricinoleato, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio e Aromatizante. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data
de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.010 CAFE
UN
816
0
CAFÉ, Café torrado e moído, embalado a vácuo laminada; torração escura; sem glúten e sem gordura
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saturada; com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 500 Gramas. Embalagem declarando a
marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega), lote, número de registro no órgão competente.
42
002.000.245 CANELA EM PO
UN
60
0
0,00
Canela em pó fina, homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; de
coloração parda amarela ou marrom clara; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de
sujidades e materiais estranhos a sua espécie e suas condições deverão estar de acordo com a resolução
rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.
43
002.000.275 CANELA EM RAMA
PCT
173
0
0,00
CANELA EM RAMA, pacote 20g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade (mínima de seis meses na data de entrega) e registro no órgão competente.
44
002.000.276 CANJICA BRANCA
PCT
42
0
0,00
CANJICA BRANCA, de procedência nacional, ser de safra corrente. Isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de plástico atóxico. Com prazo mínimo de seis
meses a contar da data de entrega. Embalagem primária declarando a marca, nome e endereço do
empacotador, prazo de validade (mínima de seis meses na data de entrega), número de registro do
produto no órgão competente, termosselada, transparente e incolor.
45
002.000.277 CARNE BOVINA ACÉM
KG
975
0
0,00
Carne bovina tipo acém, cortada em cubos 3x3 cm, livre de parasitas e de qualquer substância nociva,
odores estranhos. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega),
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas:
carnes com quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que
apresentem risco de contaminação do produto.
46
002.000.279 CARNE BOVINA MIOLO DE ACÉM
KG
863
0
0,00
Carne bovina tipo miolo de acém, cortada em cubos 3x3 cm, livre de parasitas e de qualquer substância
nociva, odores estranhos. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega),
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas:
carnes com quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que
apresentem risco de contaminação do produto.
47
002.000.278 CARNE BOVINA PATINHO
KG
675
0
0,00
Carne bovina tipo patinho, cortada em iscas (fatias de Aprox. 8cmx8mmx10mm), extra Limpo, isento de
Gorduras e Aponeuroses, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas: carnes com
quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que apresentem risco
de contaminação do produto.
48
002.000.316 CARNE MOIDA
KG
1.163
0
0,00
Carne bovina, tipo músculo, moída, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos.
Embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante , prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega), marcas e carimbos
oficiais , de acordo com as portaria do ministério da agricultura. Não serão recebidas: carne moída com
quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que apresentem risco
de contaminação do produto.
49
002.000.193 CARNE SUINA TIPO LOMBO
KG
645
0
0,00
Carne suína tipo lombo, cortada em cubo 3x3 cm, livre de ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses,
tendões, coágulos, nodos linfáticos, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos
embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas: carne suína com
quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que apresentem risco
de contaminação do produto.
50
009.020.022 CEBOLA
KG
518
0
0,00
Cebola fresca e sã. Tamanho requerido: diâmetro de 5 a 9 cm (média a grande) peso padrão. Qualidade:
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isentas de broto, enfermidades, ausência de danos
físicos profundos e de lesões de origem física, mecânica ou biológica, livre de insetos, parasitas, larvas,
odores estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.
51
002.000.023 CENOURA
KG
278
0
0,00
Cenouras de ótima qualidade.
Peso/tamanho requerido: 16 a 22 cm (média), 110g a 130g cada unidade. Qualidade: sãs, inteiras, limpas,
frescas, sem folhas, com superfície lisa, firmes, ausência de danos físicos profundos e de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, livre de umidade externa, insetos, parasitas, larvas, odores estranhos,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.
52
002.000.280 CHÁ MATE
PCT
222
0
0,00
CHÁ MATE, embalagem a granel, contendo a classificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade (mínima de seis meses na data de entrega), numero de registro no órgão competente
– Embalagem com 250 Gr.
53
002.000.281 COCO RALADO
PCT
143
0
0,00
COCO RALADO, desidratado, parcialmente desengordurado, procedência nacional, isento de materiais
estranhos à sua composição normal. Embalado em polietileno atóxico, termosselado. Embalagem de 100g,
deve conter procedência, identificação, data de fabricação, lote, validade (mínima de seis meses na data
de entrega), informações nutricionais, numero de registro no órgão competente.
54
002.002.001 COLORAU
PCT
30
0
0,00
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Colorau,( urucum) pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa, embalagem plástica com 500g ,com
identificação do produto , marca do fabricante , prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega ) e peso liquido. O produto devera ter registro no ministério da agricultura e ou ministério da saúde.
002.000.415 COOKIES INTEGRAIS
PCT
165
0
Biscoito tipo cookies, integrais, vários sabores, diet/zero adição de açúcares, o produto deverá conter no
mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fibra de trigo. Embalagem de 80 a 150g. Poderá
conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o
produto de acordo com a Portaria SVS/MS 29/1998. Prazo de validade mínimo de 6 meses.
002.000.282 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
1.163
0
Carne de frango limpa, em pedaços (coxa e sobre coxa), manipulada em condições higiênicas adequadas,
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Congelada com adição de água no Máximo
de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades e larvas, com registro no SIF ou SISP – PRAZO DE VALIDADE/
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO (com temperatura ideal): Embalagem Fechada:
Validade mínima: 04 (quatro) meses. Temperatura de armazenamento: (-18ºC) a (-12ºC); Data de entrega
não deverá ser superior a 15 dias da data de fabricação.
002.000.088 CRAVO
UN
117
0
CRAVO, pacote de 8 a 20g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega) e registro no órgão competente.
002.000.167 CREME DE LEITE
UN
225
0
CREME DE LEITE, 100% de origem animal, envasando sob condições Assépticas em embalagens
Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 200 gramas. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.324 CREME DE LEITE ZERO LACTOSE
CX
15
0
CREME DE LEITE, zero lactose, Ingredientes: Creme de leite padronizado a 20% de gordura, enzima
lactase, espessantescarboximetilcelulose sódica, goma xantana e carragena e estabilizantes celulose
microcristalina e citrato de sódio. Embalagens Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 200
gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro
no órgão competente
002.000.322 CREME VEGETAL
POTE
8
0
CREME VEGETAL, com 20% de lipídeos e com sal, acondicionada em pote 500g. O rótulo deverá conter
valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de
entrega).Deve ter registro no órgão competente.
002.000.283 DOCE DE LEITE EM PASTA
UN
15
0
DOCE DE LEITE EM PASTA, ingrediente basico: leite e/ou leite reconstituido, sacarose, xarope de glucose
de milho, espessante amido de milho modificado, enzimma lactase. Emabalagem de 300 a 400g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão
competente.
002.000.238 EMULSIFICANTE
PT
15
0
Emulsificante e estabilizante neutro para sorvete. Ingredientes: água, monoglicerídeos de acido graxos
destilados (INS 471), sal de ácidos graxos (INS 470), monoestearato de sorbitana (INS 491) e polioxietileno
de monoestearato de sorbitana (INS 435).Pote contendo 200g. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima
de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.284 ERVILHA EM CONSERVA
SACHÊ
68
0
Ervilha reidratada, em conserva, de matéria prima saudáveis e macias, de grãos selecionados oriundos de
plantas sadias, sem sujidades, parasitas e larvas. Deve atender aos critérios da RDC nº 352, de 23 de
dezembro de 2002. Os grãos deverão ser de tamanhos e formas regulares e livres de unidades manchadas
ou descoloridas. A embalagem deve estar intacta, acondicionados em sache com capacidade de 200g. O
produto deverá conter registro no ministério da agricultura.
002.000.285 ESSÊNCIA DE BAUNILHA
FRASC
27
0
ESSENCIA DE BAUNILHA, em frasco de 30 ml, contendo identificação do produto data de fabricação e
prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
002.000.286 EXTRATO DE TOMATE
SACHÊ
270
0
Produto obtido da polpa de frutos do tomateiro, ausência de sujidades, de sinais de deterioração, mofo,
alterações na cor e odor, livre de parasitas, sujidades e larvas. Embalado em sachê de 340g, isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações das Resoluções
RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
002.000.289 FARINHA DE MANDIOCA
PCT
113
0
FARINHA MANDIOCA, Farinha de mandioca - fabricadas a partir de matérias primas limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira
torração da raladura das raízes de mandioca (Manibotutilissima) previamente descascada, lavada, e
isentas do radical cianeto. Embalagem integra de 500g , na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega), número do lote do produto e registro
no órgão competente.
002.000.318 FARINHA DE MANDIOCA BIJU
PCT
105
0
FARINHA MANDIOCA BIJU. Embalado em pacotes de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de
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seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
68
002.000.287 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA
PCT
75
0
0,00
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA, isenta de sujidades, mofo, embalagem de 400 a 500 gramas,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade(mínima de seis meses a contar da
data de entrega)e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
69
002.000.218 FARINHA DE MILHO
UN
8
0
0,00
FARINHA DE MILHO, tipo em flocos, embalagem contendo 500g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega) registro no órgão competente.
70
002.000.288 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
KG
750
0
0,00
Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, Produto obtido a partir de cereal
limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento.
Embalagem atóxica, íntegra de 1kg. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes,
conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação
nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das Resoluções RDC nº 259, de 20 de
setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima
deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
71
002.000.319 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
PCT
30
0
0,00
Farinha de trigo integral, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de mofo e de odores estranhos.
Embalado em pacotes de 1 kg. Embalagem atóxica, íntegra de 1kg. O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote,
prazo de validade, informação nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das
Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
72
002.000.290 FEIJÃO CARIOCA
PCT
818
0
0,00
Feijão carioca, tipo 1, classe cores, grãos inteiros, devendo ser feijão novo e claro, em embalagens
plásticas de 1kg. Isento de sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas, insetos e larvas. Deve
obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme IN MAPA Nº 12, DE
28 DE MARÇO DE 2008, IN MAPA Nº 56, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 e IN MAPA Nº 48, DE 1º- DE
NOVEMBRO DE 2011. O rótulo deve conter: denominação de venda do produto (nome do produto e
marca), nome e endereço do empacotador, data de empacotamento e prazo de validade ou data de
vencimento e número do lote, conteúdo líquido, grupo, tipo e condições de armazenamento.
73
002.000.160 FEIJAO PRETO
UN
195
0
0,00
Produto que apresente 97% de grãos na cor preta, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e
secos. Isento de sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas, insetos e larvas. Deve obedecer aos
limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme IN MAPA Nº 12, DE 28 DE MARÇO
DE 2008, IN MAPA Nº 56, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 e IN MAPA Nº 48, DE 1º- DE NOVEMBRO DE
2011. Embalagem primária deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, termossoldado,
resistente com capacidade para 1 (um) quilo. A validade deve ser de no mínimo 5 meses a contar da data
de entrega.
74
002.000.247 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO
PCT
15
0
0,00
E O PRODUTO OBTIDO DE CULTURAS PURAS DE LEVEDURAS SACCHAROMYCESCEREVISIAIS)
POR PROCEDIMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO E EMPREGADO PARA DAR SABOR PROPRIO E
ALMENTAR O VOLUME E A POROSIDADE DOS PRODUTOS FERNEADOS . OS FERMENTOS
BIOLOGICOS DESTINAM-SE A SER EMPREGADOS NO PREPARO DE PAES E CERTOS TIPOS DE
BISCOITOS E PRODUTOS A FINS DE CONFEITARIA . DEVERA APRESENTAR:CREME CLARO,
CARACTERISTICO CHEIRO E SABOR: PROPRIO O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM
MATERIAS - PRIMAS EM PERFEITO ESTADO SANITARIO, ISENTOS DE MATERIAS TERROSAS E
DETRITOS VEGETAIS E ANIMAIS. NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA
COMPOSIÇAO. NAO DEVERA POSSUIR CHEIRO A MOFO E SABOR AMARGO. NO ROTULO DEVERA
CONSTAR A DENOMINAÇAO ''FERMENTO BIOLOGICO FRESCO'' . E CONSTAR A SEGUINTE
RECOMENDAÇAO: ''MANTENHA A TEMPERATURA INFERIOR A 10ºC'' OU EXPRESSOES
EQUIVALENTES. DE ACORDO COM A RESOLUÇAO - CNNPA Nº 38, DE 7977, EMBALAGEM DE 500G.
75
002.000.291 FERMENTO BIOLOGICO SECO
PCT
210
0
0,00
Fermento biológico, seco instantâneo, pacote contendo 10g. A embalagem deverá declarar o nome do
fabricante, endereço, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega)e
registro no órgão competente.
76
002.000.292 FERMENTO QUIMICO
POTE
323
0
0,00
FERMENTO QUIMICO, com data de validade mínima de três meses, embalagem bem fechada e intacta.
Sabor, cor, odor e aspectos característicos. Pote 100g.
77
002.000.163 FILE PEITO FRANGO
KG
638
0
0,00
Características: Carne de frango limpa, no corte de peito, congelada sem as respectivas peles, ossos e
cartilagens. Manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária, não temperada, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Embalagem primária: A embalagem primária deverá ser sacos plásticos em polipropileno
atóxico, transparente e resistente, vedada e termossoldada, com peso variando de 01 kg a 2 kg.
Obrigatório os carimbos do selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA)
ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). A embalagem contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega), de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidos: peito com osso, produtos chegarem fora de
temperatura, apresentando sinais de descongelamento ou com acúmulo de cristais de gelo, embalagens
danificadas ou com sinais que apresentem risco de contaminação do produto.
78
002.000.195 FILE TILAPIA
KG
323
0
0,00
Pescado, tilápia, em filé; congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e
parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1kg, com carimbo de inspeção e
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validade mínima de dois meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo
com a legislação vigente.
79
002.000.027 FOLHA LOURO
UN
45
0
0,00
Louro em folha, pacote contendo 7 a 10g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e
data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão
competente
80
002.000.417 FORMUA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES LATA
23
0
0,00
Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, com predominância do
soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com DHA, vitaminas,
minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g.
81
002.000.059 FUBA
UN
90
0
0,00
FUBÁ, Fubá de milho, embalagem com no mínimo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega)e peso liquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
82
002.000.325 GELATINA ZERO
CX
68
0
0,00
Pó para gelatina diet com 0% de açúcar. Sabores variados como: uva, morango, maracujá, abacaxi,
framboesa, cereja e limão. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em
caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem de 12g contendo externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
83
002.000.016 GOIABADA
UN
15
0
0,00
GOIABADA, ingrediente: goiaba, acuçar,acidulante ácido citrico. Embalagem 300g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data
de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
84
002.000.293 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA
CX
35
0
0,00
HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, composição básica: carne bovina, água, gordura bovina, proteína de
soja, sal, especiarias, aromas naturais. Embalado em caixas contendo 60 unidades de 90g cada,
envelopado individualmente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima
de dois meses a contar da data de entrega) e peso liquido. O produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
85
002.000.320 IOGURTE NATURAL
PCT
75
0
0,00
Ingrediente: Leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral, e fermento lácteo. Embalagem de
170g. Prazo de validade no mínimo 1 mês a contar da data de entrega. O produto deverá estar ausente de
sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas de processamento, de
acordo com a legislação vigente (e atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de outubro de
2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de
2014 da ANVISA-MS.
86
002.000.056 IOGURTE ZERO
UN
68
0
0,00
Iogurte sem adição de açúcar e reduzido teor de gorduras, com polpa de frutas de diversos sabores, como:
morango, frutas vermelhas, coco, ameixa e salada de frutas, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado
ou esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem as características do produto final.
Embalagem de 800 a 900 gramas e deverá declarar o nome do fabricante, endereço e data de fabricação e
validade (mínima de um mês a contar da data de entrega) O produto deverá estar ausente de sujidades,
parasitas, larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas de processamento, de acordo com
a legislação vigente (e atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de outubro de 2007 do MAPA,
RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de 2011 da ANVISA,
RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da
ANVISA-MS
87
002.000.221 LEITE COCO
UN
128
0
0,00
Produto obtido da emulsão aquosa extraída do endosperma do coco (Cocos nucifera L.) maduro e são,
através de processo tecnológico adequado. Deve atender aos critérios da Resolução ANVISA RDC nº 83,
de 15 de setembro de 2000, apresentar cor branco ou amarelada, com sabor e odor característicos, sem
ser rançoso. Isento de substâncias estranha fungos, parasitas e larvas. Embalagem: primária deve ser
garrafas de vidro fechada heméticamente, com capacidade para 200 ml. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço,
identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais
determinações das Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23
de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
88
002.000.166 LEITE CONDENSADO
UN
225
0
0,00
LEITE CONDENSADO, composição mínima: leite integral, açúcar e lactose. Embalagem envasando sob
condições Assépticas em embalagens Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 395 gramas.
a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro
no órgão competente.
89
002.000.328 LEITE CONDENSADO ZERO
CX
15
0
0,00
LEITE CONDENSADO,zero lactose. Ingredientes: Leite Integral, açúcar e enzima lactase. Embalagens
Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 395 gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão competente
90
002.000.294 LEITE DE VACA
PCT
4.163
0
0,00
LEITE DE VACA, pasteurizado. Embalagem plástica individual contendo um litro, envasando sob
condições Assépticas em embalagens Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas. A embalagem deve
declarar marca, lote, data de fabricação, data validade (mínima de seis dias a partir da data de entrega),
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registro no orgão competente.
91
002.002.002 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL
CX
600
0
0,00
Características: leite homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura 130º
C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a
32º C e envasado sob condições asséptica em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Deve
apresentar cor branca característica, aspecto líquido, sabor e aroma característicos, livre de odores ou
sabores estranhos. Embalagem: a embalagem primária do produto deverá ser recipiente tipo tetra brik,
inviolável, hermeticamente fechada, com capacidade para 1 (um) litro. O rótulo deve estar de acordo com a
Instrução Normativa Nº 22, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005 e deve conter: denominação de venda, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações das Resolução
RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega
92
002.000.419 LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE
LATA
19
0
0,00
Leite em pó, integral, zero lactose, embalagem de 300 a 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D.
Ingredientes básicos: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase e emulsificante lecitina de
soja. Deve apresentar-se em pó uniforme, sem grumos, cor característica, com odor e sabor agradável,
não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem resistente e não violadas, contendo externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto,
número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender
as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
93
002.000.295 LEITE EM PO INTEGRAL
PCT
270
0
0,00
Leite em pó integral, embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Deve apresentar-se em pó
uniforme, sem grumos, na cor branco amarelado, com odor e sabor agradável, não rançoso, semelhante
ao leite fluido. Embalagem resistente e não violadas, contendo externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura.
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
94
002.000.188 LIMAO TAITI
KG
105
0
0,00
De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvido. Aproximadamente 60g.
95
002.000.296 LINGUIÇA CALABREZA
KG
323
0
0,00
LINGUIÇA CALABRESA, Linguiça suína, calabresa, especial, defumada, sem pimenta, embalagem a
vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura
96
002.000.297 LINGUIÇA TOSCANA
KG
900
0
0,00
LINGUIÇA TOSCANA, Linguiça mista tipo toscana, sem pimenta, embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega),
marcas e carimbos oficiais com registro no SIF ou SISP. Com aspecto Característico, cor própria sem
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%.
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
97
002.000.079 MAÇA
KG
713
0
0,00
Maça, tipo Fuji com 70% de maturação sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma
característicos de espécie. Isenta de substancias terrosas, sujidade, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. Peso por unidade de aproximadamente 120g.
98
002.000.298 MACARRAO AVE MARIA
PCT
105
0
0,00
Macarrão, tipo ave Maria, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500g, deve estar de acordo
com a RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000 (ANVISA).; isenta de sujidades, fragmentos estranhos,
insetos, larvas, parasitas, odores estranhos, fungos, com cor característico e livre de umidade. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de
entrega.
99
009.020.035 MACARRAO INTEGRAL
UN
42
0
0,00
Macarrão integral tipo parafuso - de primeira linha – embalagem de 500g - produto obtido de farinha de
trigo 100% integral e água. As massas devem ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa e de parasitos. Teor mínimo de fibras de 5,5 g de fibra alimentar por 100g de
produto. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes.
100
002.000.299 MACARRAO PADRE NOSSO
PCT
105
0
0,00
Macarrão, tipo Padre Nosso, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500g, deve estar de
acordo com a RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000 (ANVISA).; isenta de sujidades, fragmentos estranhos,
insetos, larvas, parasitas, odores estranhos, fungos, com cor característico e livre de umidade. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de
entrega.
101
002.000.300 MACARRAO PARAFUSO
PCT
773
0
0,00
Macarrão, tipo Parafuso, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500g, deve estar de acordo
com a RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000 (ANVISA).; isenta de sujidades, fragmentos estranhos,
insetos, larvas, parasitas, odores estranhos, fungos, com cor característico e livre de umidade. O rótulo
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deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de
entrega.
102
002.000.301 MAIONESE
POTE
259
0
0,00
MAIONESE, Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos;
substancias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e
sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação;
hermeticamente fechado o rótulo deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade
(mínima de seis meses a contar da data de entrega). Embalagem de 500G. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde
103
002.000.006 MARGARINA
UN
558
0
0,00
Margarina de consistência cremosa, com sal, vitamina A de 15 a 50 mil U.I., com 65% de lipídeos,
conservada sob refrigeração, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, embalagem em pote plástico de
500g ,atóxico; conforme portaria 372 de 4 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; O
rótulo deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da
data de entrega). Deve ter registro no órgão competente.
104
002.000.249 MARGARINA CREMOSA LIGHT SEM SAL
PT
45
0
0,00
Margarina light sem sal , reduzido teor de lipídios e calorias, podendo conter vitamina e outras substancias
permitidas; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio, embalagem em pote plástico de 500g ,atóxico;
conforme portaria 372 de 4 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; O rótulo
deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data
de entrega).Deve ter registro no órgão competente.
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002.000.418 MARGARINA ZERO LACTOSE
POTE
15
0
Margarina zero lactose, com sal, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, embalagem em pote plástico de
500g, atóxico; conforme portaria 372 de 4 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; O
rótulo deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da
data de entrega).
002.000.337 MASSA SEMOLA LASANHA
PCT
23
0
MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, embalagem de 500g. Ingredientes: Semola de trigo enriquecida
com ferro e acido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de
seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.034 MELANCIA
KG
2.100
0
Peso requerido: aproximadamente 7 a 10 kg cada unidade, tamanho grande. Qualidade: frutos bem
desenvolvidos, frescos, inteiros, limpos, isentos de parasitas, odores estranhos, ausência de danos físicos,
em apropriado grau de desenvolvimento fisiológico, com casca firme ao toque, polpa firme de coloração
vermelha com aparência fresca e macia, com 80%de maturação, de forma a suportar o transporte e as
movimentações a que são sujeitas, chegando em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.
002.000.093 MELAO
KG
900
0
Peso requerido: aproximadamente 1,5kg a 3 kg a unidade. Qualidade: frutos bem desenvolvidos, inteiros,
limpos, isentos de parasitas, odores estranhos, ausência de danos físicos, em apropriado grau de
desenvolvimento fisiológico, casca lisa, firme, sem rachaduras e de cor amarelo vibrante, com polpa macia
e suculenta. Com 80% de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são
sujeitas, chegando em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.
002.000.302 MILHO PARA PIPOCA
PCT
300
0
MILHO PARA PIPOCA, embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de
mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade(mínima de seis meses a contar da data de
entrega), lote, número do registro no órgão competente. Embalagem 500 g.
002.000.303 MILHO VERDE EM CONSERVA
SACHÊ
263
0
MILHO VERDE EM CONSERVA,milho verde, sache com capacidade 02kg, em conserva, de matéria prima
saudáveis e macios, de grãos selecionados oriundos de plantas sadias, sem sujidades, parasitas e larvas.
A embalagem deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de
validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega), lote O produto deverá conter registro no
ministério da agricultura.
002.000.304 MISTURA EM PO
CX
23
0
MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE TRUFADO.Mistura em pó para alimento sabor
chocolate trufado. Contendo como ingredientes básicos leite em pó integral, cacau, maltodextrina, açúcar
mascavo, malte, aroma, mínimo de doze vitaminas e quatro minerais, dentre outros desde que
mencionados no rótulo. Somente adição de água para o preparo. Isento de gorduras trans e conservantes.
Conter informações sobre glúten. Embalagem primária em saco de polietileno leitoso contendo 2 kg e
embalagem secundária em caixa de papelão com 12 kg. Rendimento mínimo aproximado de 60 porções de
150 ml por pacote. O produto deverá ter validade mínima de 180 dias após a data de fabricação, com a
embalagem integra e obedecida às normas de armazenamento. Composição para 100 gramas do produto:
máximo de 13g de lipídios, mínimo de 2g de fibra, mínimo de 70g de carboidratos, mínimo de 9 g de
proteína, máximo de 450 kcal. A rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente.
002.002.003 MOLHO DE TOMATE
KG
218
0
Molho de tomate, tradicional, sache 2 kg, composição básica: tomate, cebola, açúcar, amido modificado,
sal, extrato de levedura, alho, manjericão, orégano. A embalagem deverá declarar o nome do fabricante,
endereço e data de fabricação e validade ( mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro
no órgão competente.
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113
002.000.053 MOLHO TOMATE
UN
263
0
0,00
MOLHO DE TOMATE,tradicional, sache 340g, composição básica: tomate, cebola, açúcar, amido
modificado, sal, extrato de levedura, alho, manjericão, orégano. A embalagem deverá declarar a nome do
fabricante, endereço e data de fabricação e validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega)e
registro no órgão competente.
114
002.000.154 OLEO DE SOJA
LT
735
0
0,00
Óleo de soja, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Deverá estar de acordo com a Resolução
de Diretoria Colegiada – RDC n.º 270 de 22/09/05, da ANVSA/MS. Embalagem: embalagem primária do
produto deverá ser PET – Poli Tereftalato de Etileno, inviolável, com capacidade para 900 (novecentos)
mililitros. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social
do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de
acordo com as demais determinações da Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução
RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir
da data de entrega.
115
002.000.029 OREGANO
UN
165
0
0,00
OREGANO, pacote contendo 10g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão competente.
116
002.000.305 OVO DE GALINHA
DZ
578
0
0,00
Ovos vermelhos, tipo grande, de 1ª qualidade, especial ou extra, não sendo aceitos ovos classificados
como 2ª e 3ª qualidades; frescos, sãos, limpos, livres de parasitas, fungos e substâncias que transmitam
odores ou sabores estranhos, a casca deve estar íntegra, sem rachaduras. A gema deve se apresentar
translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido.
A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. O empilhamento e transporte devem ser feitos de forma a chegarem inteiros ao local de destino.
O rótulo deve conter obrigatoriamente: denominação de venda do alimento, conteúdo líquido, identificação
da origem (o nome e o endereço do fabricante, produtor e fracionador), identificação do lote, data de
vaidade. Obrigatório os carimbos do selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal
(SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Validade mínima de 20 dias a partir da data de
entrega.
117
002.000.049 PALMITO
UN
83
0
0,00
PALMITO, picado de açaí em conserva, peso drenado 300g, composição básica: palmito de açaí, água, sal
e acido cítrico. A embalagem deverá ser em vidro atóxico, constar o nome do fabricante, endereço e data
de fabricação e validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão
competente.
118
002.000.306 PAO TIPO BISNAGUINHA
PCT
210
0
0,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA, Empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 300 g, termosseladas, contendo
informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar com data da entrega), com
registro no órgão competente. Composição básica: farinha enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar,
gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral.
119
002.000.410 PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL
PCT
68
0
0,00
Pão tipo bisnaguinha a base de farinha de trigo integral, empacotado em plástico atóxico, isenta de bolores,
substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 300 g,
termosseladas, contendo informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar
com data da entrega), com registro no órgão competente. Composição básica: farinha de trigo integral,
farinha enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado,
glúten, leite integral.
120
002.000.308 PAO TIPO FORMA
PCT
638
0
0,00
PÃO TIPO FORMA, Empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, substâncias nocivas, odores e
sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 500 g, termosseladas, contendo informações do
fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar com data da entrega), com registro no
órgão competente. Composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, sal refinado, glúten, soro de leite em pó.
121
002.000.307 PAO TIPO FORMA INTEGRAL
PCT
60
0
0,00
Pão tipo forma a base de farinha de trigo integral, empacotado em plástico atóxico, isento de bolores,
substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 500 g,
termosseladas, contendo informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar
com data da entrega), com registro no órgão competente. Composição básica: farinha de trigo integral,
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, glúten, soro de
leite em pó.
122
002.000.338 PIPOCA DOCE DE MILHO
PCT
750
0
0,00
PIPOCA DOCE DE MILHO, Ingredientes: milho e açúcar. Embalagem 100g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses registro no órgão competente. na data de entrega),
123
002.000.340 PIRULITO
PCT
38
0
0,00
PIRULITO, colorido e aromatizado artificialmente. Embalagem 600g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
124
002.000.309 PO PARA PREPARO DE GELATINA
CX
33
0
0,00
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. Sabores variados de uva, morango, abacaxi, framboesa e limão.
Com açúcar, gelatina, sal, acidulante, regulador de acidez, aroma artificial e corantes. Não conter glúten.
Validade mínima de 1 ano. Embalagem primária em pacote com 1 kg e embalagem secundária em caixa
de papelão com 10 kg. Rendimento de 66 porções de 100 gramas por pacote.
125
002.000.411 POLPA ABACAXI COM HORTELÃ
KG
120
0
0,00
Polpa de fruta, sabor abacaxi com hortelã, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas
práticas de manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com
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as informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima
de 6 (seis) meses ).
126
002.000.141 POLPA DE LIMAO
UN
218
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor limão, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
127
002.000.142 POLPA DE ABACAXI
UN
383
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor abacaxi, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses ).
128
002.000.143 POLPA DE LARANJA
UN
488
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor laranja, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
129
002.000.144 POLPA DE TAMARINDO
UN
135
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor tamarino, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
130
002.000.168 POLPA DE TANGERINA
KG
135
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor tangerina, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
131
002.000.199 POLPA DE UVA
UN
105
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor uva, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
132
002.000.042 POLPA FRUTA ACEROLA
KG
300
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor acerola, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses ).
133
002.000.044 POLPA FRUTA MARACUJA
KG
375
0
0,00
POLPA DE FRUTA, sabor maracuja, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
134
002.000.114 POLVILHO
UN
60
0
0,00
Produto amiláceo extraído da mandioca que sofreu processo de fermentação deve ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Sob a forma de pó deve produzir
ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. - deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses. Pacote com 500gr
135
002.000.412 POLVILHO DOCE
PCT
60
0
0,00
Produto amiláceo extraído da mandioca que sofreu processo de fermentação deve ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Sob a forma de pó deve produzir
ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. - deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses. Pacote com 500gr.
136
002.000.413 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA
PCT
34
0
0,00
Alimento obtido a partir de partes proteicas da soja, apresentado em grânulos desidratados, com teor
proteico de 50% em 100g, conforme RDC nº 268, de 22 de setembro de 2005. Deverá apresentar-se em
bom estado de conservação, isento de umidade e mofo, de odores estranhos, de substâncias nocivas à
saúde, com ausência de sujidades, parasitas, insetos e larvas. Embalagem: primária do produto deverá ser
filme de polipropileno bi-orientado, incolor, perolizado ou metalizado, atóxico, resistente, termossoldado,
com capacidade para 400 (quatrocentos) gramas. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações da Resolução RDC
nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A
validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
137
002.000.310 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO
PCT
278
0
0,00
Queijo tipo parmesão ralado, ingredientes naturais a base leite pasteurizado, fermento, sal e coalho,
embalado em pacote plástico atóxico, incolor, transparente, termo-soldado, resistente, com capacidade de
50g. Cor, sabor e odor característicos do produto. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do
produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses ).
138
002.001.001 REFRIGERANTE
UN
825
0
0,00
REFRIGERANTE, sabor guaraná, embalagem de fardo contendo de 6 unidade de 2l. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
2 (dois) meses
139
002.000.021 REPOLHO
KG
555
0
0,00
Peso requerido: aproximadamente 1,2 kg a 2kg cada. Qualidade: fisiologicamente desenvolvido, limpo,
com folhas sãs, inteiras, viçosas, sem rupturas, com coloração verde característico da espécie, sem
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manchas, firme ao toque,isentos de lesões de origem física, mecânica ou biológica,matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e
larvas.
140
002.000.312 REQUEIJAO CREMOSO
POTE
263
0
0,00
Requeijão cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado – copo 180 a 200 g. Embalagem
contendo informações do fabricante, lote, data de validade (mínima de um mês a contar da data de
entrega) e registro no órgão competente. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria
ma.359,de 04/09/79 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced.administrativos determinados pelo mapa .
141
002.000.046 REQUEIJAO LIGHT
UN
68
0
0,00
Requeijão light, cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado – copo 180ª 200 g. Embalagem
contendo informações do fabricante, lote, data de validade (mínima de um mês a contar da data de
entrega) e registro no órgão competente. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria
ma.359,de 04/09/79 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced.administrativos determinados pelo mapa.
142
002.000.152 SAL REFINADO
PCT
207
0
0,00
SAL REFINADO, iodado, embalagem com 1 kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega)e peso líquido, com registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
143
002.000.341 SALGADINHO DE TRIGO
PCT
375
0
0,00
SALGADINHO DE TRIGO, nos sabores: cebola, churrasco, queijo. Embalagem 80g. Ingredientes
básicos:Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Óleo Vegetal de Soja, Soro de Leite,
Açúcar, Cloreto de Potássio, Realçadorde Sabor' Glutamato Monossódico e Sal.A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data
de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
144
002.000.081 SALSICHA
KG
458
0
0,00
Salsicha, congelada, o produto deve atender às especificações do anexo IV da IN Nº 4, DE 31 DE MARÇO
DE 2000 da Secretaria de defesa Agropecuária. Deve ter coloração e odor característicos, ausência de
coloração esverdeada, aspecto pegajoso, líquidos e de qualquer indício de deterioração do produto, assim
como de substâncias estranhas de qualquer natureza. Embalagem primária: embalagem à vácuo, em
saco plástico flexível, atóxico, resistente, transparente em pacotes de 3kg. O rótulo deve conter
obrigatoriamente: denominação de venda do alimento, conteúdo líquido, identificação da origem (o nome e
o endereço do fabricante, produtor e fracionador), identificação do lote, data de vaidade e informação
nutricional. Obrigatório os carimbos do selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal
(SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Prazo de validade(mínima de um mês a contar da
data de entrega).
145
002.000.342 SEQUILHO SABOR COCO
PCT
375
0
0,00
SEQUILHO SABOR COCO,biscoitos doces obtidos pela mistura de amido(s) e ou fécula(s) com outros
ingredientes, submetidos aos processos de amassamento e cocção. Apresentam-se em formato de
rosquinhas, com textura crocante, sem cobertura e sem recheio.A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima
de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
146
002.000.055 SOJA GRAOS
UN
27
0
0,00
SOJA EM GRÃOS, embalagem contendo 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de validade (mínima de seis
meses na data de entrega) registro no órgão competente.
147
002.000.355 SUCO NECTAR CAJU LIGHT
UN
8
0
0,00
de SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de caju, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
148
002.000.354 SUCO NECTAR DE CAJU
UN
150
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de caju, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada,
contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela ANVISA.
149
002.000.361 SUCO NECTAR GOIABA
UN
225
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de goiaba, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada,
contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
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administrativos determinados pela ANVISA.
150
002.000.360 SUCO NECTAR GOIABA LIGHT
UN
15
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de goiaba, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
151
002.000.358 SUCO NECTAR LARANJA
UN
225
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de laranja, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de
152
002.000.359 SUCO NECTAR LARANJA LIGHT
UN
15
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de laranja, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
153
002.000.365 SUCO NECTAR MANGA
UN
225
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de manga, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada,
contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela ANVISA.
154
002.000.364 SUCO NECTAR MANGA LIGHT
UN
15
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de manga, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
155
002.000.366 SUCO NECTAR MARACUJA
UN
225
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de maracujá, simples, composto liquido com vitamina
estabilizante, antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de
50% de suco e polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado
submetido a tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e
corantes ar, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5
meses a contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa
cartonada, contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22
de setembro de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
156
002.000.367 SUCO NECTAR MARACUJA LIGHT
UN
15
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de maracujá, composto de suco e polpa da fruta,
acidulante: ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C,
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
conservação até o consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data
de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e
suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações
posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pelo MAPA.
157
002.000.356 SUCO NECTAR PESSEGO
UN
225
0
0,00
de SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de pêssego, simples, composto liquido com vitamina
estabilizante, antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de
50% de suco e polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado
submetido a tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e
corantes ar, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5
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meses a contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa
cartonada, contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22
de setembro de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
158
002.000.357 SUCO NECTAR PESSEGO LIGHT
UN
15
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
159
002.000.363 SUCO NECTAR UVA LIGHT
UN
15
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de uva, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
160
002.000.020 TOMATE
KG
1.013
0
0,00
Tomate, produtos fisiologicamente desenvolvidos, sãos, frescos, coloração uniforme e brilhante, superfície
lisa e firme ao toque, isentos de lesões de origem física, mecânica ou biológica,matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos,parasitas e larvas; em
estado de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são sujeitos, chegando
em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.
161
002.000.313 TORRADA INTEGRAL
PCT
98
0
0,00
TORRADA INTEGRAL, embaladas em plástico atóxico, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e
substâncias nocivas. A embalagem deverá declarar a marca data de fabricação e validade (mínima de seis
meses a contar da data de entrega), registro no órgão competente.– Embalagem de aproximadamente 120
g A 160g.
162
002.000.065 TRIGO P QUIBE
PC
21
0
0,00
Trigo para quibe, embalagem de 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade ( mínima de seis meses a contar da data de entrega), registro no órgão competente.
163
002.000.314 VINAGRE DE ALCOOL
FRC
177
0
0,00
VINAGRE DE ALCOOL, branco de álcool, embalagem 750ML com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e peso liquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
164
002.000.179 ABACAXI TIPO PEROLA
UN
150
0
0,00
De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de maturação de 70% que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, casca íntegra, com
ausência de sujidades, parasitas e larvas.
165
002.000.180 ABOBORA VERDE
KG
47
0
0,00
Abobora tipo verde “abobrinha” de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, frescas, casca integra. Isenta de
substancias terrosas, sujidades, parasitas, larvas, folhas, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor
estranho.
166
002.000.414 AÇAFRAO
PCT
33
0
0,00
Açafrão – da – terra ( cúrcuma) , Condimento em pó proveniente de rizomas da Curcuma Longa L., de cor
amarelo-alaranjado, com sabor picante, ligeiramente amargo. Produto deve apresentar-se isento de
umidade, fungos, parasitas e insetos e com aroma e cor característicos, embalado em pacote de 40 a 50g.
A validade deve ser de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega. Não serão aceitos produtos que
contenham outros ingredientes adicionados.
167
002.000.263 ACHOCOLATADO EM PÓ
PCT
168
0
0,00
ACHOCOLATADO EM PÓ, puro, sem adição de outros sabores e odores artificiais, procedência nacional,
embalado em pacotes ou em lata de 400g. Com composição básica: açúcar, cacau em pó, malto-dextrina,
vitaminas, minerais, aromatizante. Aparência pó homogêneo, cor marrom claro e escuro, sabor e cheiros
próprios. Apresentar-se isento de mofo, odores e substâncias nocivas. Embalagem opaca, declarando a
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de entrega), lote
e número de registro no órgão competente.
168
002.000.323 ACHOCOLATADO ZERO
POTE
11
0
0,00
ACHOCOLATADO ZERO ADIÇÃO DE AÇUCARES. Ingredientes:Maltodextrina, Cacau em pó Lecitinado,
Vitaminas: niacina, E, Ácido Pantotênico, C, B2, B6, B1, A, ácido fólico, D, B12 e Minerais: Ferro, zinco e
selênio; aroma idêntico ao natural de baunilha; Edulcorantes artificiais: Ciclamato de Sódio, Aspartame,
Sacarina Sódica e Acessulfame de Potássio; Antiumectante: Dióxido de Sílicio. Embalagem 210g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão
competente
169
002.000.151 AÇUCAR CRISTAL
PCT
231
0
0,00
Especial, cor branca, obtido a partir da moagem da cana-de-açúcar purificado por processo tecnológico
adequado, podendo conter vitaminas e minerais, desde que mencionados, livre de fermentação, isento de
matéria terrosa, de parasitos, larvas, insetos e de detritos animais ou vegetais, com cor, odor e sabor
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característicos, livre de umidade. Em embalagem primária de 5kg em polietileno. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço,
identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais
determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de
dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 06 meses a partir da data de entrega do
produto. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
170
002.000.317 AÇUCAR MASCAVO
KG
5
0
0,00
AÇUCAR MASCAVO, embalagem de 1 Kg, não deve apresentar sujidade, umidade, bolor. Prazo de
validade no mínimo 6 meses a contar da data de entrega. Registro no órgão competente.
171
002.000.264 AÇUCAR REFINADO
PCT
2
0
0,00
AÇUCAR REFINADO, Açúcar Refinado - Açúcar Refinado de origem vegetal, constituído
fundamentalmente por sacarose de cana-de-açúcar. Aspecto sólido amorfo e cor branca com grãos finos e
não definidos. Não deverá empedrar. A embalagem em pacote de 1k, produto deve conter registro da data
de fabricação, peso e validade (mínima de seis meses na data de entrega) estampada no rótulo da
embalagem.Registro no órgão competente
172
002.000.057 ADOÇANTE
UN
7
0
0,00
Adoçante dietético líquido obtido a partir da stevia, para fins de alimentação especial em dietas restritas de
açúcar. Frasco de 80 ml. Composição básica: água, sorbitol, edulcorantes: ciclamato de sódio, sacarina
sódica e glicosídeos de esteviol. Produto deve conter registro da data de fabricação, peso, lote e validade
(mínima de seis meses na data de entrega) estampada no rótulo da embalagem. Registro no órgão
competente.
173
009.020.020 ALHO
KG
75
0
0,00
Alho a granel, branco, de primeira. Qualidade: Deve atender as especificações para alho extra, classe 5/6
contidos na PORTARIA MAPA Nº 242, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992. Os dentes devem estar bem
definidos, limpos, firmes, sem manchas, livres de broto. Isento de lesões de origem física, mecânica ou
biológica, umidade externa anormal, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas.
174
002.000.331 AMENDOIM JAPONES
PCT
125
0
0,00
AMENDOIM TIPO JAPONÊS, EMBALAGEM DE 30G,Ingredientes: Amendoim, Farinha de Trigo Fortificada
com Ferro e Ácido Fólico, Amido de Milho, Açúcar, Gordura Vegetal, Molho de Soja e Milho, Sal, Realçador
de Sabor Glutamato Monossódico, Fermento Químico: Bicarbonato de Sódio e Antioxidante (INS 319).
Pode Conter Traços de Corante Artificial Amarelo Tartrazina. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de
seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
175
002.000.332 AMENDOIM TORRADO
PCT
75
0
0,00
AMENDOIM TORRADO, Isento de substâncias nocivas, parasitas. Embalagem plástica, resistente,
transparente com 30g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de seis meses na data de entrega),
registro no órgão competente.
176
002.000.028 AMIDO MILHO
UN
15
0
0,00
Produto puro de excelente qualidade, . Características: produto amiláceo extraído de milho (Zeamaya, L.),
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem
estar úmidos, fermentados ou rançosos. A embalagem primária do produto deverá ter capacidade para
500 (quinhentas) gramas e ser constituída de saco de polietileno atóxico, transparente, resistente,
termossoldado acondicionado em caixa de papel cartão, fechada. O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote,
prazo de validade, informação nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das
Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
177
002.000.265 ARROZ
PCT
175
0
0,00
Arroz branco, boa qualidade, subgrupo polido, classe longo fino, tipo 1, embalagem contendo 5 Kg, com
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega). Constituído de grãos inteiros com no máximo 14% de umidade, isento de sujidades, materiais
estranhos, toxinas, parasitas, insetos e larvas, com rendimento após a cocção de no mínimo 2,9 vezes. O
rótulo deve ter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, informação nutricional, modo de preparo, registro no MAPA,e deve estar de
acordo com as demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e
Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA.
178
002.000.266 ATUM RALADO
LATA
52
0
0,00
Atum ralado, em óleo, composição básica: atum, água, óleo comestível e sal. Embalado em latas limpas,
isentas de ferrugem, não amassadas, não estufadas, que garantam a integridade do produto até o
momento do consumo acondicionado em lata, pesando 130 gramas drenado. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
179
009.020.495 AVEIA FLOCOS FINOS
UN
10
0
0,00
Ingredientes: aveia em flocos. Características: produto resultante da moagem de grãos de aveia após
limpeza e classificação. Isento de sujidades, parasitas, larvas, insetos, bolor e material estranho. Serão
rejeitados os flocos de aveia que apresente odor oxidado e/ou de mofo. Embalagem: deve estar intacta,
vedada, acondicionada em sacos plásticos reforçados de 200g, armazenados em caixa de papel
multifolhado, resistente, colada e rotulada. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das Resolução
RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
180
002.000.267 AZEITE DE OLIVA
VIDRO
26
0
0,00
AZEITE DE OLIVA, tipo extra virgem, embalagem de vidro contendo 500 ml, mesma deve conter a marca,
peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de
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entrega), lote, número de registro no órgão competente.
181
002.000.015 AZEITONA
UN
46
0
0,00
Azeitona verde fatiada, características: azeitonas sãs, limpas, desprovidas de odor ou sabor anormais,
maturação apropriada, isentos de substâncias estranhas, sem mistura de variedades, calibradas e de cor
uniforme, salmoura limpa, desprovida de cheiros ou sabores anormais, isenta de matérias estranhas.
Composição: água e sal, acidulantes acido cítrico e lático, conservador benzoato de sódio, sorbato de
potássio e antioxidante acido isoascorbico. Embalado em sache contendo 120 a 150g termosseladas, com
informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), com registro
no órgão competente. Suas Condições deverão estar de acordo com a resolução Rdc 12/01, Rdc 272/05,
Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores.
182
002.000.268 AZEITONA VERDE S/ CAROÇO
BALDE
21
0
0,00
Azeitona verde inteira, sem caroço, características: azeitonas sãs, limpas, desprovidas de odor ou sabor
anormais, maturação apropriada, isentos de substâncias estranhas, sem mistura de variedades, calibradas
e de cor uniforme, salmoura limpa, desprovida de cheiros ou sabores anormais, isenta de matérias
estranhas. Composição: água e sal, acidulantes ácido cítrico e lático, conservador benzoato de sódio,
sorbato de potássio e antioxidante acido isoascorbico. Embalagem: balde contendo 1,800 kg, com
informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), com registro
no órgão competente. Suas Condições deverão estar de acordo com a resolução Rdc 12/01, Rdc 272/05,
Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e alterações posteriores.
183
002.000.051 BACON
KG
20
0
0,00
BACON, Bacon manta embalagem a vácuo, primeira qualidade, rotulagem deve conter: procedência, peso
liquido, fornecedor, data de validade (mínima de dois meses na data de entrega), temperatura, e número
de registro do órgão competente.
184
002.000.333 BALA
PCT
12
0
0,00
BALA, mastigável, sabores sortidos e coloridos e aromatizados artificialmente. Embalagem 600g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão
competente.
185
002.000.031 BANANA
KG
375
0
0,00
Banana, tipo nanica, com 70% de maturação.
Qualidade: frutos desenvolvidos, isentos de substâncias nocivas à saúde, livre de poeira, matérias
estranhas, sem danos físicos, resíduos de defensivos agrícolas, odor e sabor estranho.
Livre de insetos e fungos. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas para consumo em até 3 dias.
186
002.000.104 BARRA CEREAL
CX
75
0
0,00
187

188

189

190

191

192

002.000.269 BARRA CEREAL DIET
PCT
96
0
Barra de cereal diet (zero adição de açúcar) produto deverá estar de acordo com a NTA 33 (Decreto
12.846/78) e Resolução - RDC nº 12 de 02/01/01 - ANVISA. Ingredientes mínimos: aveia em flocos, flocos
de arroz, estabilizante lecitina de soja, sem gordura trans, sem sacarina, ciclamato ou aspartame, poderá
conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o
produto. Embalagem primária individual de filme de poliéster metalizado, pesando no mínimo 20 gramas,
resistente e atóxica. Prazo de validade mínimo de 6 meses.
002.000.017 BATATA
KG
250
0
Batata tipo inglesa, fresca, de ótima qualidade. Tamanho requerido: Classe 1 e 2 ( cerca de 8 cm - médias
a grandes). Deve atender as especificações da PORTARIA MAPA Nº 69, DE 21 DE FEVEREIRO DE 1995.
Qualidade: coloração uniforme,aroma, cor e sabor característicos, lavada, superfície lisa, livre de brotos e
olhos, sem manchas esverdeadas; isenta de lesões, insetos, parasitas, larvas, odores estranhos; Estágio
de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são sujeitas, chegando ao local
de destino em condições satisfatórias e prontas para uso.
002.000.258 BATATA PALHA
UN
25
0
BATATA PALHA, - fina, sequinha e crocante. Produto obtido a partir do processamento da batata
descascada, ralada tipo palha, integra e frita em óleo vegetal isento de ácidos graxos trans. A Batata deve
ser obtida, processada, embalada, armazenada e conservada em condições que não produzam e/ ou
agreguem substancias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor.
Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: filme composto de polietileno, poliéster e
alumínio ou similar, hermeticamente fechado com capacidade para 500 gramas. Contendo identificação da
marca, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de entrega), lote
e número de registro no órgão competente.
002.000.270 BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE E POLPA DE FRUTA
UN
262
0
BEBIDA LÁCTEA COM IOGURTE E POLPA DE FRUTA. Embalagem plástica individual contendo um litro.
A embalagem deve declarar marca, lote, data de fabricação, data validade (mínima de um mês a partir da
data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.315 BEBIDA LACTEA UHT
UN
1.715
0
Bebida Láctea UHT – Sabor Chocolate – Embalagem com 200 ml - Composição básica: soro de leite e/ou
soro de leite em pó reconstituído, leite integral e/ou leite em pó integral reconstituído, açúcar, calda de
cacau, creme de leite, amido modificado, cloreto de sódio, vitaminas A e D, estabilizantes celulose
microcristalina, fosfato trissódico, fosfato dissódico e citrato de sódio, aromatizante e espessantes
carboximetilcelulose sódica e carragena. Produto deve conter registro da data de fabricação, lote e validade
(mínima de quatro meses na data de entrega) estampada no rótulo da embalagem.
002.000.329 BISCOITO C/ SAL CREAM CRAKER S/ LACTOSE
PCT
16
0
Características: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, sendo isento de
LACTOSE e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: A embalagem primária do produto deve ser
composta de filme transparente de polipropileno (BOPP COEX) envolto em embalagem secundária de filme
laminado, comportando 3 pacote, totalizando 400g por embalagem. Não serão aceitos biscoitos que
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chegarem quebrados e murchos e que não atenderem aos parâmetros nutricionais solicitados. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de
entrega.
193
002.000.271 BISCOITO COM SAL TIPO "CREAM CRAKER" INTEGRAL PCT
13
0
0,00
Características: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, farelo de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e
outros ingredientes, sendo isento de gordura vegetal hidrogenada. A embalagem primária do produto deve
ser composta de filme transparente de polipropileno (BOPP COEX) envolto em embalagem secundária de
filme laminado, comportando 3 pacote, totalizando 400g por embalagem. Não serão aceitos biscoitos que
chegarem quebrados e murchos e que não atenderem aos parâmetros nutricionais solicitados. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de
entrega.
194
002.000.272 BISCOITO COM SAL TIPO “CREAM CRAKER”
PCT
52
0
0,00
Características: produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com
farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal e outros ingredientes, sendo isento de
gordura vegetal hidrogenada. A embalagem primária do produto deve ser composta de filme transparente
de polipropileno (BOPP COEX) envolto em embalagem secundária de filme laminado, comportando 3
pacote, totalizando 400g por embalagem. Não serão aceitos biscoitos que chegarem quebrados e murchos
e que não atenderem aos parâmetros nutricionais solicitados. O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote,
prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações das
Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003
da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
195
002.000.158 BISCOITO DE MAISENA
PCT
150
0
0,00
BISCOITO DE MAISENA, Pacote de 400 gramas; Doce Sem Recheio; de maisena; de farinha de trigo,
gordura vegetal, sal; açúcar e outras substancias permitidas; validade mínima 6 meses a contar da data
entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas
alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
196
002.002.010 BISCOITO DE POLVILHO
KG
50
0
0,00
197
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002.000.273 BISCOITO DE POLVILHO SALGADO
PCT
100
0
Biscoito de maisena, Pacote de 400 gramas; Doce Sem Recheio; de maisena; de farinha de trigo, gordura
vegetal, sal; açúcar e outras substanciam permitidos; validade mínima 6 meses a contar da data entrega, e
suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
002.000.274 BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO
PCT
187
0
BISCOITO DOCE TIPO AMANTEIGADO, sem recheio, sabor chocolate. Composição mínima: farinha de
trigo fortificada, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, sal refinado, bicarbonato de sódio,
amido de milho. Empacotado em plástico atóxico, termosselado, isento de bolores, substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de aproximadamente 330g.
Embalagem declarando a marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima
de seis meses na data de entrega), lote, número de registro no órgão competente.
002.000.330 BISCOITO MAISENA SEM LACTOSE
PCT
22
0
Sem lactose, Pacote de 400 gramas; Doce Sem Recheio; de maisena; de farinha de trigo, gordura vegetal,
sal; açúcar e outras substanciam permitidas; validade mínima 6 meses a contar da data entrega, e suas
condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações
posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pela ANVISA.
002.000.334 BISCOITO RECHEADO QUADRADO
PCT
125
0
BISCOITO RECHEADO QUADRADO SABOR CHOCOLATE, embalagem de 140g. Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, óleo vegetal, cacau, minerais (carbonato
de cálcio e sulfato de zinco), amido de milho resistente, leite integral em pó, soro de leite, sal, amido,
fermentos químicos bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfatodissódico, aromatizantes,
emulsificante lecitina de soja, corantee aromatizante.A embalagem deverá conter externamente os dados
de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de seis
meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.416 BOLINHO DIET
UN
72
0
Bolo pacote individual 40g, vários sabores, diet/zero adição de açúcares, conter farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico e adoçante. Poderá conter outros ingredientes desde que aprovados pela
legislação vigente e que não descaracterizem o produto de acordo com a Portaria SVS/MS 29/1998. Prazo
de validade mínimo de 6 meses.
002.000.336 BOLINHOS
PCT
250
0
BOLINHOS, vários sabores e recheios, boa qualidade. Embalagem 45g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.137 BOMBOM
PC
12
0
BOMBOM, tipo waffer com recheio cremoso e cobertura chocolate. Embalagem de 1k,
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ingredientes:Ingredientes: Açúcar, Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Massa de
Cacau, Gordura Vegetal Hidrogenada, Gordura Vegetal, Cacau, Manteiga de Cacau, Farinha de Soja, Soro
de Leite em Pó, Amendoim, Castanha de Caju, Sal, Óleo Vegetal, Leite em Pó Integral, Gordura de
Manteiga Desidratada, Leite em Pó Desnatado, Extrato de Malte, Emulsificantes: Lecitina de Soja e
PoliglicerolPolirricinoleato, Fermento Químico Bicarbonato de Sódio e Aromatizante. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data
de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
204
002.000.010 CAFE
UN
272
0
0,00
CAFÉ, Café torrado e moído, embalado a vácuo laminada; torração escura; sem glúten e sem gordura
saturada; com selo de pureza ABIC, embalagem pacote com 500 Gramas. Embalagem declarando a
marca, peso líquido, nome e endereço do fabricante, prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega), lote, número de registro no órgão competente.
205
002.000.245 CANELA EM PO
UN
20
0
0,00
Canela em pó fina, homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos sãos e limpos; de
coloração parda amarela ou marrom clara; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de
sujidades e materiais estranhos a sua espécie e suas condições deverão estar de acordo com a resolução
rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.
206
002.000.275 CANELA EM RAMA
PCT
57
0
0,00
CANELA EM RAMA, pacote 20g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade (mínima de seis meses na data de entrega) e registro no órgão competente.
207
002.000.276 CANJICA BRANCA
PCT
13
0
0,00
CANJICA BRANCA, de procedência nacional, ser de safra corrente. Isento de mofo, odores estranhos e de
substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 500g, de plástico atóxico. Com prazo mínimo de seis
meses a contar da data de entrega. Embalagem primária declarando a marca, nome e endereço do
empacotador, prazo de validade (mínima de seis meses na data de entrega), número de registro do
produto no órgão competente, termosselada, transparente e incolor.
208
002.000.277 CARNE BOVINA ACÉM
KG
325
0
0,00
Carne bovina tipo acém, cortada em cubos 3x3 cm, livre de parasitas e de qualquer substância nociva,
odores estranhos. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega),
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas:
carnes com quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que
apresentem risco de contaminação do produto.
209
002.000.279 CARNE BOVINA MIOLO DE ACÉM
KG
287
0
0,00
Carne bovina tipo miolo de acém, cortada em cubos 3x3 cm, livre de parasitas e de qualquer substância
nociva, odores estranhos. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega),
marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas:
carnes com quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que
apresentem risco de contaminação do produto.
210
002.000.278 CARNE BOVINA PATINHO
KG
225
0
0,00
Carne bovina tipo patinho, cortada em iscas (fatias de Aprox. 8cmx8mmx10mm), extra Limpo, isento de
Gorduras e Aponeuroses, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos.
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas: carnes com
quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que apresentem risco
de contaminação do produto.
211
002.000.316 CARNE MOIDA
KG
387
0
0,00
Carne bovina, tipo músculo, moída, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos.
Embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante , prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega), marcas e carimbos
oficiais , de acordo com as portaria do ministério da agricultura. Não serão recebidas: carne moída com
quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que apresentem risco
de contaminação do produto.
212
002.000.193 CARNE SUINA TIPO LOMBO
KG
215
0
0,00
Carne suína tipo lombo, cortada em cubo 3x3 cm, livre de ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses,
tendões, coágulos, nodos linfáticos, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos
embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade (mínima de um mês na data de entrega), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidas: carne suína com
quantidade de gordura acima do solicitado, embalagens danificadas ou com sinais que apresentem risco
de contaminação do produto.
213
009.020.022 CEBOLA
KG
172
0
0,00
Cebola fresca e sã. Tamanho requerido: diâmetro de 5 a 9 cm (média a grande) peso padrão. Qualidade:
extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isentas de broto, enfermidades, ausência de danos
físicos profundos e de lesões de origem física, mecânica ou biológica, livre de insetos, parasitas, larvas,
odores estranhos, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.
214
002.000.023 CENOURA
KG
92
0
0,00
Cenouras de ótima qualidade.
Peso/tamanho requerido: 16 a 22 cm (média), 110g a 130g cada unidade. Qualidade: sãs, inteiras, limpas,
frescas, sem folhas, com superfície lisa, firmes, ausência de danos físicos profundos e de lesões de origem
física, mecânica ou biológica, livre de umidade externa, insetos, parasitas, larvas, odores estranhos,
substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa.
215
002.000.280 CHÁ MATE
PCT
73
0
0,00
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CHÁ MATE, embalagem a granel, contendo a classificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade (mínima de seis meses na data de entrega), numero de registro no órgão competente
– Embalagem com 250 Gr.
002.000.281 COCO RALADO
PCT
47
0
COCO RALADO, desidratado, parcialmente desengordurado, procedência nacional, isento de materiais
estranhos à sua composição normal. Embalado em polietileno atóxico, termosselado. Embalagem de 100g,
deve conter procedência, identificação, data de fabricação, lote, validade (mínima de seis meses na data
de entrega), informações nutricionais, numero de registro no órgão competente.
002.002.001 COLORAU
PCT
10
0
Colorau,( urucum) pó fino, homogêneo, coloração vermelho intensa, embalagem plástica com 500g ,com
identificação do produto , marca do fabricante , prazo de validade (mínima de seis meses na data de
entrega ) e peso liquido. O produto devera ter registro no ministério da agricultura e ou ministério da saúde.
002.000.415 COOKIES INTEGRAIS
PCT
55
0
Biscoito tipo cookies, integrais, vários sabores, diet/zero adição de açúcares, o produto deverá conter no
mínimo: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, fibra de trigo. Embalagem de 80 a 150g. Poderá
conter outros ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o
produto de acordo com a Portaria SVS/MS 29/1998. Prazo de validade mínimo de 6 meses.
002.000.282 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
KG
387
0
Carne de frango limpa, em pedaços (coxa e sobre coxa), manipulada em condições higiênicas adequadas,
proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária. Congelada com adição de água no Máximo
de 6%. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e
sabor próprio, com ausência de sujidades e larvas, com registro no SIF ou SISP – PRAZO DE VALIDADE/
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO (com temperatura ideal): Embalagem Fechada:
Validade mínima: 04 (quatro) meses. Temperatura de armazenamento: (-18ºC) a (-12ºC); Data de entrega
não deverá ser superior a 15 dias da data de fabricação.
002.000.088 CRAVO
UN
38
0
CRAVO, pacote de 8 a 20g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega) e registro no órgão competente.
002.000.167 CREME DE LEITE
UN
75
0
CREME DE LEITE, 100% de origem animal, envasando sob condições Assépticas em embalagens
Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 200 gramas. a embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.324 CREME DE LEITE ZERO LACTOSE
CX
5
0
CREME DE LEITE, zero lactose, Ingredientes: Creme de leite padronizado a 20% de gordura, enzima
lactase, espessantescarboximetilcelulose sódica, goma xantana e carragena e estabilizantes celulose
microcristalina e citrato de sódio. Embalagens Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 200
gramas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro
no órgão competente
002.000.322 CREME VEGETAL
POTE
2
0
CREME VEGETAL, com 20% de lipídeos e com sal, acondicionada em pote 500g. O rótulo deverá conter
valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de
entrega).Deve ter registro no órgão competente.
002.000.283 DOCE DE LEITE EM PASTA
UN
5
0
DOCE DE LEITE EM PASTA, ingrediente basico: leite e/ou leite reconstituido, sacarose, xarope de glucose
de milho, espessante amido de milho modificado, enzimma lactase. Emabalagem de 300 a 400g. A
embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional,
número de lote, data de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão
competente.
002.000.238 EMULSIFICANTE
PT
5
0
Emulsificante e estabilizante neutro para sorvete. Ingredientes: água, monoglicerídeos de acido graxos
destilados (INS 471), sal de ácidos graxos (INS 470), monoestearato de sorbitana (INS 491) e polioxietileno
de monoestearato de sorbitana (INS 435).Pote contendo 200g. A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima
de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.284 ERVILHA EM CONSERVA
SACHÊ
22
0
Ervilha reidratada, em conserva, de matéria prima saudáveis e macias, de grãos selecionados oriundos de
plantas sadias, sem sujidades, parasitas e larvas. Deve atender aos critérios da RDC nº 352, de 23 de
dezembro de 2002. Os grãos deverão ser de tamanhos e formas regulares e livres de unidades manchadas
ou descoloridas. A embalagem deve estar intacta, acondicionados em sache com capacidade de 200g. O
produto deverá conter registro no ministério da agricultura.
002.000.285 ESSÊNCIA DE BAUNILHA
FRASC
8
0
ESSENCIA DE BAUNILHA, em frasco de 30 ml, contendo identificação do produto data de fabricação e
prazo de validade, com registro do Ministério da Saúde, obedecendo à resolução 12/78 da CNNPA.
002.000.286 EXTRATO DE TOMATE
SACHÊ
90
0
Produto obtido da polpa de frutos do tomateiro, ausência de sujidades, de sinais de deterioração, mofo,
alterações na cor e odor, livre de parasitas, sujidades e larvas. Embalado em sachê de 340g, isento de
fermentações e não indicar processamento defeituoso. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações das Resoluções
RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
002.000.289 FARINHA DE MANDIOCA
PCT
37
0
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FARINHA MANDIOCA, Farinha de mandioca - fabricadas a partir de matérias primas limpas, isentas de
matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. Produto obtido pela ligeira
torração da raladura das raízes de mandioca (Manibotutilissima) previamente descascada, lavada, e
isentas do radical cianeto. Embalagem integra de 500g , na embalagem deverá constar data da fabricação
data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega), número do lote do produto e registro
no órgão competente.
002.000.318 FARINHA DE MANDIOCA BIJU
PCT
35
0
FARINHA MANDIOCA BIJU. Embalado em pacotes de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de
seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.287 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA
PCT
25
0
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA, isenta de sujidades, mofo, embalagem de 400 a 500 gramas,
com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade(mínima de seis meses a contar da
data de entrega)e peso líquido, com registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
002.000.218 FARINHA DE MILHO
UN
2
0
FARINHA DE MILHO, tipo em flocos, embalagem contendo 500g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega) registro no órgão competente.
002.000.288 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
KG
250
0
Farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, Produto obtido a partir de cereal
limpo, desgerminado e são, isento de matéria prima terrosa e em perfeito estado de conservação. Com
aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e sabor próprios; sem fermento.
Embalagem atóxica, íntegra de 1kg. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes,
conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação
nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das Resoluções RDC nº 259, de 20 de
setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima
deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
002.000.319 FARINHA DE TRIGO INTEGRAL
PCT
10
0
Farinha de trigo integral, tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de mofo e de odores estranhos.
Embalado em pacotes de 1 kg. Embalagem atóxica, íntegra de 1kg. O rótulo deve conter: denominação de
venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote,
prazo de validade, informação nutricional e deve estar de acordo com as demais determinações das
Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de
2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de entrega.
002.000.290 FEIJÃO CARIOCA
PCT
272
0
Feijão carioca, tipo 1, classe cores, grãos inteiros, devendo ser feijão novo e claro, em embalagens
plásticas de 1kg. Isento de sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas, insetos e larvas. Deve
obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme IN MAPA Nº 12, DE
28 DE MARÇO DE 2008, IN MAPA Nº 56, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 e IN MAPA Nº 48, DE 1º- DE
NOVEMBRO DE 2011. O rótulo deve conter: denominação de venda do produto (nome do produto e
marca), nome e endereço do empacotador, data de empacotamento e prazo de validade ou data de
vencimento e número do lote, conteúdo líquido, grupo, tipo e condições de armazenamento.
002.000.160 FEIJAO PRETO
UN
65
0
Produto que apresente 97% de grãos na cor preta, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e
secos. Isento de sujidades, materiais estranhos, toxinas, parasitas, insetos e larvas. Deve obedecer aos
limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme IN MAPA Nº 12, DE 28 DE MARÇO
DE 2008, IN MAPA Nº 56, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 e IN MAPA Nº 48, DE 1º- DE NOVEMBRO DE
2011. Embalagem primária deverá ser saco de polietileno atóxico, incolor, transparente, termossoldado,
resistente com capacidade para 1 (um) quilo. A validade deve ser de no mínimo 5 meses a contar da data
de entrega.
002.000.247 FERMENTO BIOLOGICO FRESCO
PCT
5
0
E O PRODUTO OBTIDO DE CULTURAS PURAS DE LEVEDURAS SACCHAROMYCESCEREVISIAIS)
POR PROCEDIMENTO TECNOLOGICO ADEQUADO E EMPREGADO PARA DAR SABOR PROPRIO E
ALMENTAR O VOLUME E A POROSIDADE DOS PRODUTOS FERNEADOS . OS FERMENTOS
BIOLOGICOS DESTINAM-SE A SER EMPREGADOS NO PREPARO DE PAES E CERTOS TIPOS DE
BISCOITOS E PRODUTOS A FINS DE CONFEITARIA . DEVERA APRESENTAR:CREME CLARO,
CARACTERISTICO CHEIRO E SABOR: PROPRIO O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM
MATERIAS - PRIMAS EM PERFEITO ESTADO SANITARIO, ISENTOS DE MATERIAS TERROSAS E
DETRITOS VEGETAIS E ANIMAIS. NAO DEVERA CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA
COMPOSIÇAO. NAO DEVERA POSSUIR CHEIRO A MOFO E SABOR AMARGO. NO ROTULO DEVERA
CONSTAR A DENOMINAÇAO ''FERMENTO BIOLOGICO FRESCO'' . E CONSTAR A SEGUINTE
RECOMENDAÇAO: ''MANTENHA A TEMPERATURA INFERIOR A 10ºC'' OU EXPRESSOES
EQUIVALENTES. DE ACORDO COM A RESOLUÇAO - CNNPA Nº 38, DE 7977, EMBALAGEM DE 500G.
002.000.291 FERMENTO BIOLOGICO SECO
PCT
70
0
Fermento biológico, seco instantâneo, pacote contendo 10g. A embalagem deverá declarar o nome do
fabricante, endereço, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega)e
registro no órgão competente.
002.000.292 FERMENTO QUIMICO
POTE
107
0
FERMENTO QUIMICO, com data de validade mínima de três meses, embalagem bem fechada e intacta.
Sabor, cor, odor e aspectos característicos. Pote 100g.
002.000.163 FILE PEITO FRANGO
KG
212
0
Características: Carne de frango limpa, no corte de peito, congelada sem as respectivas peles, ossos e
cartilagens. Manipulada em condições higiênicas adequadas, proveniente de aves sadias, abatidas sob
inspeção veterinária, não temperada, de primeira qualidade, isento de aditivos ou substâncias estranhas
que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e
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organolépticas). Embalagem primária: A embalagem primária deverá ser sacos plásticos em polipropileno
atóxico, transparente e resistente, vedada e termossoldada, com peso variando de 01 kg a 2 kg.
Obrigatório os carimbos do selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal (SEIPOA)
ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). A embalagem contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega), de acordo com as
Portarias do Ministério da Agricultura. Não serão recebidos: peito com osso, produtos chegarem fora de
temperatura, apresentando sinais de descongelamento ou com acúmulo de cristais de gelo, embalagens
danificadas ou com sinais que apresentem risco de contaminação do produto.
241
002.000.195 FILE TILAPIA
KG
107
0
0,00
Pescado, tilápia, em filé; congelado; com cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas esverdeadas e
parasitas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1kg, com carimbo de inspeção e
validade mínima de dois meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo
com a legislação vigente.
242
002.000.027 FOLHA LOURO
UN
15
0
0,00
Louro em folha, pacote contendo 7 a 10g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e
data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão
competente
243
002.000.417 FORMUA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 6 A 36 MESES LATA
7
0
0,00
Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida, com predominância do
soro do leite em relação à caseína, tendo como fonte de carboidratos 100% lactose, com DHA, vitaminas,
minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g.
244
002.000.059 FUBA
UN
30
0
0,00
FUBÁ, Fubá de milho, embalagem com no mínimo 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante,
prazo de validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega)e peso liquido. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
245
002.000.325 GELATINA ZERO
CX
22
0
0,00
Pó para gelatina diet com 0% de açúcar. Sabores variados como: uva, morango, maracujá, abacaxi,
framboesa, cereja e limão. Acondicionada em sacos plásticos, íntegros e resistentes, acondicionados em
caixas limpas, íntegras e resistentes. Embalagem de 12g contendo externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
246
002.000.016 GOIABADA
UN
5
0
0,00
GOIABADA, ingrediente: goiaba, acuçar,acidulante ácido citrico. Embalagem 300g. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data
de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
247
002.000.293 HAMBURGUER DE CARNE BOVINA
CX
11
0
0,00
HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, composição básica: carne bovina, água, gordura bovina, proteína de
soja, sal, especiarias, aromas naturais. Embalado em caixas contendo 60 unidades de 90g cada,
envelopado individualmente, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima
de dois meses a contar da data de entrega) e peso liquido. O produto devera ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
248
002.000.320 IOGURTE NATURAL
PCT
25
0
0,00
Ingrediente: Leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral, e fermento lácteo. Embalagem de
170g. Prazo de validade no mínimo 1 mês a contar da data de entrega. O produto deverá estar ausente de
sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas de processamento, de
acordo com a legislação vigente (e atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de outubro de
2007 do MAPA, RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de
2011 da ANVISA, RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da
ANVISA, Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de
2014 da ANVISA-MS.
249
002.000.056 IOGURTE ZERO
UN
22
0
0,00
Iogurte sem adição de açúcar e reduzido teor de gorduras, com polpa de frutas de diversos sabores, como:
morango, frutas vermelhas, coco, ameixa e salada de frutas, obtido pela fermentação do leite (pasteurizado
ou esterilizado), por fermentos lácteos próprios que determinem as características do produto final.
Embalagem de 800 a 900 gramas e deverá declarar o nome do fabricante, endereço e data de fabricação e
validade (mínima de um mês a contar da data de entrega) O produto deverá estar ausente de sujidades,
parasitas, larvas e materiais estranhos às matérias primas e às etapas de processamento, de acordo com
a legislação vigente (e atualização) como a Instrução Normativa n° 46, de 23 de outubro de 2007 do MAPA,
RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001 da ANVISA-MS, RDC n° 07, de 18 de dezembro de 2011 da ANVISA,
RDC n° 07, de 06 de março de 2013 da ANVISA, RDC n° 08, de 06 de março de 2013 da ANVISA,
Instrução Normativa n° 22, de 24 de novembro de 2005 do MAPA, RDC n° 14, de 28 de março de 2014 da
ANVISA-MS
250
002.000.221 LEITE COCO
UN
42
0
0,00
Produto obtido da emulsão aquosa extraída do endosperma do coco (Cocos nucifera L.) maduro e são,
através de processo tecnológico adequado. Deve atender aos critérios da Resolução ANVISA RDC nº 83,
de 15 de setembro de 2000, apresentar cor branco ou amarelada, com sabor e odor característicos, sem
ser rançoso. Isento de substâncias estranha fungos, parasitas e larvas. Embalagem: primária deve ser
garrafas de vidro fechada heméticamente, com capacidade para 200 ml. O rótulo deve conter:
denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço,
identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais
determinações das Resoluções RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23
de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
251
002.000.166 LEITE CONDENSADO
UN
75
0
0,00
LEITE CONDENSADO, composição mínima: leite integral, açúcar e lactose. Embalagem envasando sob
condições Assépticas em embalagens Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 395 gramas.
a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, data de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro
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252
002.000.328 LEITE CONDENSADO ZERO
CX
5
0
0,00
LEITE CONDENSADO,zero lactose. Ingredientes: Leite Integral, açúcar e enzima lactase. Embalagens
Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas, pesando 395 gramas. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de
validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão competente
253
002.000.294 LEITE DE VACA
PCT
1.387
0
0,00
LEITE DE VACA, pasteurizado. Embalagem plástica individual contendo um litro, envasando sob
condições Assépticas em embalagens Esterilizadas e Hermeneticamente fechadas. A embalagem deve
declarar marca, lote, data de fabricação, data validade (mínima de seis dias a partir da data de entrega),
registro no orgão competente.
254
002.002.002 LEITE DE VACA UHT INTEGRAL
CX
200
0
0,00
Características: leite homogeneizado que foi submetido, durante 2 a 4 segundos, a uma temperatura 130º
C, mediante um processo térmico de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a uma temperatura inferior a
32º C e envasado sob condições asséptica em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. Deve
apresentar cor branca característica, aspecto líquido, sabor e aroma característicos, livre de odores ou
sabores estranhos. Embalagem: a embalagem primária do produto deverá ser recipiente tipo tetra brik,
inviolável, hermeticamente fechada, com capacidade para 1 (um) litro. O rótulo deve estar de acordo com a
Instrução Normativa Nº 22, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005 e deve conter: denominação de venda, lista
de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações das Resolução
RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da
ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 3 meses a partir da data de entrega
255
002.000.419 LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE
LATA
6
0
0,00
Leite em pó, integral, zero lactose, embalagem de 300 a 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D.
Ingredientes básicos: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase e emulsificante lecitina de
soja. Deve apresentar-se em pó uniforme, sem grumos, cor característica, com odor e sabor agradável,
não rançoso, semelhante ao leite fluido. Embalagem resistente e não violadas, contendo externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto,
número de registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender
as especificações técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
256
002.000.295 LEITE EM PO INTEGRAL
PCT
90
0
0,00
Leite em pó integral, embalagem de 400gr, rico em ferro, vitaminas C, A e D. Deve apresentar-se em pó
uniforme, sem grumos, na cor branco amarelado, com odor e sabor agradável, não rançoso, semelhante
ao leite fluido. Embalagem resistente e não violadas, contendo externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número de registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
técnicas da Portaria n 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Animal do Ministério da Agricultura.
Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.
257
002.000.188 LIMAO TAITI
KG
35
0
0,00
De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo
ser bem desenvolvido. Aproximadamente 60g.
258
002.000.296 LINGUIÇA CALABREZA
KG
107
0
0,00
LINGUIÇA CALABRESA, Linguiça suína, calabresa, especial, defumada, sem pimenta, embalagem a
vácuo em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega), marcas e carimbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura
259
002.000.297 LINGUIÇA TOSCANA
KG
300
0
0,00
LINGUIÇA TOSCANA, Linguiça mista tipo toscana, sem pimenta, embalagem contendo identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínima de dois meses a contar da data de entrega),
marcas e carimbos oficiais com registro no SIF ou SISP. Com aspecto Característico, cor própria sem
manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com adição de água ou gelo no máximo 3%.
O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
260
002.000.079 MAÇA
KG
237
0
0,00
Maça, tipo Fuji com 70% de maturação sem danificações físicas, casca integra. Com cor, sabor e aroma
característicos de espécie. Isenta de substancias terrosas, sujidade, parasitas, larvas, resíduos de
defensivos agrícolas, odor e sabor estranhos. Peso por unidade de aproximadamente 120g.
261
002.000.298 MACARRAO AVE MARIA
PCT
35
0
0,00
Macarrão, tipo ave Maria, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500g, deve estar de acordo
com a RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000 (ANVISA).; isenta de sujidades, fragmentos estranhos,
insetos, larvas, parasitas, odores estranhos, fungos, com cor característico e livre de umidade. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de
entrega.
262
009.020.035 MACARRAO INTEGRAL
UN
13
0
0,00
Macarrão integral tipo parafuso - de primeira linha – embalagem de 500g - produto obtido de farinha de
trigo 100% integral e água. As massas devem ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matéria terrosa e de parasitos. Teor mínimo de fibras de 5,5 g de fibra alimentar por 100g de
produto. O produto devera estar em conformidade com as leis especificas vigentes.
263
002.000.299 MACARRAO PADRE NOSSO
PCT
35
0
0,00
Macarrão, tipo Padre Nosso, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500g, deve estar de

Valor Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fiorilli Sociedade Civil - Ltda Software

Item Código
Descrição
Unidade Qtde
%
Valor Unitário
Descrição Detalhada
Observação
acordo com a RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000 (ANVISA).; isenta de sujidades, fragmentos estranhos,
insetos, larvas, parasitas, odores estranhos, fungos, com cor característico e livre de umidade. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de
entrega.
264
002.000.300 MACARRAO PARAFUSO
PCT
257
0
0,00
Macarrão, tipo Parafuso, a base de farinha, massa com ovos, com no mínimo 500g, deve estar de acordo
com a RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000 (ANVISA).; isenta de sujidades, fragmentos estranhos,
insetos, larvas, parasitas, odores estranhos, fungos, com cor característico e livre de umidade. O rótulo
deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante,
endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as
demais determinações das Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360,
de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade mínima deve ser de 6 meses a partir da data de
entrega.
265
002.000.301 MAIONESE
POTE
86
0
0,00
MAIONESE, Emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos;
substancias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e
sabor próprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação;
hermeticamente fechado o rótulo deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade
(mínima de seis meses a contar da data de entrega). Embalagem de 500G. O produto deverá ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde
266
002.000.006 MARGARINA
UN
186
0
0,00
Margarina de consistência cremosa, com sal, vitamina A de 15 a 50 mil U.I., com 65% de lipídeos,
conservada sob refrigeração, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, embalagem em pote plástico de
500g ,atóxico; conforme portaria 372 de 4 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; O
rótulo deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da
data de entrega). Deve ter registro no órgão competente.
267
002.000.249 MARGARINA CREMOSA LIGHT SEM SAL
PT
15
0
0,00
Margarina light sem sal , reduzido teor de lipídios e calorias, podendo conter vitamina e outras substancias
permitidas; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio, embalagem em pote plástico de 500g ,atóxico;
conforme portaria 372 de 4 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; O rótulo
deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data
de entrega).Deve ter registro no órgão competente.
268

269

270

271

272

273
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002.000.418 MARGARINA ZERO LACTOSE
POTE
5
0
Margarina zero lactose, com sal, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, embalagem em pote plástico de
500g, atóxico; conforme portaria 372 de 4 de setembro de 1997 e suas alterações posteriores; produto
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; O
rótulo deverá conter valor nutricional, lote, data de fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da
data de entrega).
002.000.337 MASSA SEMOLA LASANHA
PCT
7
0
MASSA DE SÊMOLA PARA LASANHA, embalagem de 500g. Ingredientes: Semola de trigo enriquecida
com ferro e acido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma.A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima de
seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.034 MELANCIA
KG
700
0
Peso requerido: aproximadamente 7 a 10 kg cada unidade, tamanho grande. Qualidade: frutos bem
desenvolvidos, frescos, inteiros, limpos, isentos de parasitas, odores estranhos, ausência de danos físicos,
em apropriado grau de desenvolvimento fisiológico, com casca firme ao toque, polpa firme de coloração
vermelha com aparência fresca e macia, com 80%de maturação, de forma a suportar o transporte e as
movimentações a que são sujeitas, chegando em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.
002.000.093 MELAO
KG
300
0
Peso requerido: aproximadamente 1,5kg a 3 kg a unidade. Qualidade: frutos bem desenvolvidos, inteiros,
limpos, isentos de parasitas, odores estranhos, ausência de danos físicos, em apropriado grau de
desenvolvimento fisiológico, casca lisa, firme, sem rachaduras e de cor amarelo vibrante, com polpa macia
e suculenta. Com 80% de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são
sujeitas, chegando em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.
002.000.302 MILHO PARA PIPOCA
PCT
100
0
MILHO PARA PIPOCA, embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de
mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca,
nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade(mínima de seis meses a contar da data de
entrega), lote, número do registro no órgão competente. Embalagem 500 g.
002.000.303 MILHO VERDE EM CONSERVA
SACHÊ
87
0
MILHO VERDE EM CONSERVA,milho verde, sache com capacidade 02kg, em conserva, de matéria prima
saudáveis e macios, de grãos selecionados oriundos de plantas sadias, sem sujidades, parasitas e larvas.
A embalagem deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de
validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega), lote O produto deverá conter registro no
ministério da agricultura.
002.000.304 MISTURA EM PO
CX
7
0
MISTURA EM PÓ PARA ALIMENTO SABOR CHOCOLATE TRUFADO.Mistura em pó para alimento sabor
chocolate trufado. Contendo como ingredientes básicos leite em pó integral, cacau, maltodextrina, açúcar
mascavo, malte, aroma, mínimo de doze vitaminas e quatro minerais, dentre outros desde que
mencionados no rótulo. Somente adição de água para o preparo. Isento de gorduras trans e conservantes.
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Conter informações sobre glúten. Embalagem primária em saco de polietileno leitoso contendo 2 kg e
embalagem secundária em caixa de papelão com 12 kg. Rendimento mínimo aproximado de 60 porções de
150 ml por pacote. O produto deverá ter validade mínima de 180 dias após a data de fabricação, com a
embalagem integra e obedecida às normas de armazenamento. Composição para 100 gramas do produto:
máximo de 13g de lipídios, mínimo de 2g de fibra, mínimo de 70g de carboidratos, mínimo de 9 g de
proteína, máximo de 450 kcal. A rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente.
275
002.002.003 MOLHO DE TOMATE
KG
72
0
0,00
Molho de tomate, tradicional, sache 2 kg, composição básica: tomate, cebola, açúcar, amido modificado,
sal, extrato de levedura, alho, manjericão, orégano. A embalagem deverá declarar o nome do fabricante,
endereço e data de fabricação e validade ( mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro
no órgão competente.
276
002.000.053 MOLHO TOMATE
UN
87
0
0,00
MOLHO DE TOMATE,tradicional, sache 340g, composição básica: tomate, cebola, açúcar, amido
modificado, sal, extrato de levedura, alho, manjericão, orégano. A embalagem deverá declarar a nome do
fabricante, endereço e data de fabricação e validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega)e
registro no órgão competente.
277
002.000.154 OLEO DE SOJA
LT
245
0
0,00
Óleo de soja, procedência nacional, em garrafas pet de 900 ml. Deverá estar de acordo com a Resolução
de Diretoria Colegiada – RDC n.º 270 de 22/09/05, da ANVSA/MS. Embalagem: embalagem primária do
produto deverá ser PET – Poli Tereftalato de Etileno, inviolável, com capacidade para 900 (novecentos)
mililitros. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social
do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de validade, informação nutricional, e deve estar de
acordo com as demais determinações da Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução
RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir
da data de entrega.
278
002.000.029 OREGANO
UN
55
0
0,00
OREGANO, pacote contendo 10g. A embalagem deverá declarar a nome do fabricante, endereço e data de
fabricação e validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão competente.
279
002.000.305 OVO DE GALINHA
DZ
192
0
0,00
Ovos vermelhos, tipo grande, de 1ª qualidade, especial ou extra, não sendo aceitos ovos classificados
como 2ª e 3ª qualidades; frescos, sãos, limpos, livres de parasitas, fungos e substâncias que transmitam
odores ou sabores estranhos, a casca deve estar íntegra, sem rachaduras. A gema deve se apresentar
translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido.
A clara deve se apresentar transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e
intactas. O empilhamento e transporte devem ser feitos de forma a chegarem inteiros ao local de destino.
O rótulo deve conter obrigatoriamente: denominação de venda do alimento, conteúdo líquido, identificação
da origem (o nome e o endereço do fabricante, produtor e fracionador), identificação do lote, data de
vaidade. Obrigatório os carimbos do selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal
(SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Validade mínima de 20 dias a partir da data de
entrega.
280
002.000.049 PALMITO
UN
27
0
0,00
PALMITO, picado de açaí em conserva, peso drenado 300g, composição básica: palmito de açaí, água, sal
e acido cítrico. A embalagem deverá ser em vidro atóxico, constar o nome do fabricante, endereço e data
de fabricação e validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e registro no órgão
competente.
281
002.000.306 PAO TIPO BISNAGUINHA
PCT
70
0
0,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA, Empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, substâncias nocivas,
odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 300 g, termosseladas, contendo
informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar com data da entrega), com
registro no órgão competente. Composição básica: farinha enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar,
gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado, glúten, leite integral.
282
002.000.410 PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL
PCT
22
0
0,00
Pão tipo bisnaguinha a base de farinha de trigo integral, empacotado em plástico atóxico, isenta de bolores,
substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 300 g,
termosseladas, contendo informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar
com data da entrega), com registro no órgão competente. Composição básica: farinha de trigo integral,
farinha enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, ovo, glicose de milho, sal refinado,
glúten, leite integral.
283
002.000.308 PAO TIPO FORMA
PCT
212
0
0,00
PÃO TIPO FORMA, Empacotado em plástico atóxico, isento de bolores, substâncias nocivas, odores e
sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 500 g, termosseladas, contendo informações do
fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar com data da entrega), com registro no
órgão competente. Composição básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,
gordura vegetal, sal refinado, glúten, soro de leite em pó.
284
002.000.307 PAO TIPO FORMA INTEGRAL
PCT
20
0
0,00
Pão tipo forma a base de farinha de trigo integral, empacotado em plástico atóxico, isento de bolores,
substâncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal – Embalagem 500 g,
termosseladas, contendo informações do fabricante, lote e data de validade (mínima de 20 dias ao contar
com data da entrega), com registro no órgão competente. Composição básica: farinha de trigo integral,
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal refinado, glúten, soro de
leite em pó.
285
002.000.338 PIPOCA DOCE DE MILHO
PCT
250
0
0,00
PIPOCA DOCE DE MILHO, Ingredientes: milho e açúcar. Embalagem 100g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses registro no órgão competente. na data de entrega),
286
002.000.340 PIRULITO
PCT
12
0
0,00
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PIRULITO, colorido e aromatizado artificialmente. Embalagem 600g. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de
validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
002.000.309 PO PARA PREPARO DE GELATINA
CX
10
0
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA. Sabores variados de uva, morango, abacaxi, framboesa e limão.
Com açúcar, gelatina, sal, acidulante, regulador de acidez, aroma artificial e corantes. Não conter glúten.
Validade mínima de 1 ano. Embalagem primária em pacote com 1 kg e embalagem secundária em caixa
de papelão com 10 kg. Rendimento de 66 porções de 100 gramas por pacote.
002.000.411 POLPA ABACAXI COM HORTELÃ
KG
40
0
Polpa de fruta, sabor abacaxi com hortelã, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas
práticas de manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com
as informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima
de 6 (seis) meses ).
002.000.141 POLPA DE LIMAO
UN
72
0
POLPA DE FRUTA, sabor limão, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
002.000.142 POLPA DE ABACAXI
UN
127
0
POLPA DE FRUTA, sabor abacaxi, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses ).
002.000.143 POLPA DE LARANJA
UN
162
0
POLPA DE FRUTA, sabor laranja, de primeira qualidade, produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
002.000.144 POLPA DE TAMARINDO
UN
45
0
POLPA DE FRUTA, sabor tamarino, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
002.000.168 POLPA DE TANGERINA
KG
45
0
POLPA DE FRUTA, sabor tangerina, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
002.000.199 POLPA DE UVA
UN
35
0
POLPA DE FRUTA, sabor uva, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
002.000.042 POLPA FRUTA ACEROLA
KG
100
0
POLPA DE FRUTA, sabor acerola, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses ).
002.000.044 POLPA FRUTA MARACUJA
KG
125
0
POLPA DE FRUTA, sabor maracuja, de primeira qualidade,produzido de acordo com as boas práticas de
manipulação de alimentos. Embalados em plástico transparente de 1 kg, selada. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
6 (seis) meses )
002.000.114 POLVILHO
UN
20
0
Produto amiláceo extraído da mandioca que sofreu processo de fermentação deve ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Sob a forma de pó deve produzir
ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. - deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses. Pacote com 500gr
002.000.412 POLVILHO DOCE
PCT
20
0
Produto amiláceo extraído da mandioca que sofreu processo de fermentação deve ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Sob a forma de pó deve produzir
ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. - deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)
meses. Pacote com 500gr.
002.000.413 PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA
PCT
11
0
Alimento obtido a partir de partes proteicas da soja, apresentado em grânulos desidratados, com teor
proteico de 50% em 100g, conforme RDC nº 268, de 22 de setembro de 2005. Deverá apresentar-se em
bom estado de conservação, isento de umidade e mofo, de odores estranhos, de substâncias nocivas à
saúde, com ausência de sujidades, parasitas, insetos e larvas. Embalagem: primária do produto deverá ser
filme de polipropileno bi-orientado, incolor, perolizado ou metalizado, atóxico, resistente, termossoldado,
com capacidade para 400 (quatrocentos) gramas. O rótulo deve conter: denominação de venda, lista de
ingredientes, conteúdo líquido, razão social do fabricante, endereço, identificação de lote, prazo de
validade, informação nutricional, e deve estar de acordo com as demais determinações da Resolução RDC
nº 259, de 20 de setembro de 2002 e Resolução RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003 da ANVISA. A
validade deve ser de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.
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300
002.000.310 QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO
PCT
92
0
0,00
Queijo tipo parmesão ralado, ingredientes naturais a base leite pasteurizado, fermento, sal e coalho,
embalado em pacote plástico atóxico, incolor, transparente, termo-soldado, resistente, com capacidade de
50g. Cor, sabor e odor característicos do produto. Rotulado com as informações mínimas: marca/nome do
produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de 6 (seis) meses ).
301
002.001.001 REFRIGERANTE
UN
275
0
0,00
REFRIGERANTE, sabor guaraná, embalagem de fardo contendo de 6 unidade de 2l. Rotulado com as
informações mínimas: marca/nome do produtor, endereço, data de produção, data de validade (mínima de
2 (dois) meses
302
002.000.021 REPOLHO
KG
185
0
0,00
Peso requerido: aproximadamente 1,2 kg a 2kg cada. Qualidade: fisiologicamente desenvolvido, limpo,
com folhas sãs, inteiras, viçosas, sem rupturas, com coloração verde característico da espécie, sem
manchas, firme ao toque,isentos de lesões de origem física, mecânica ou biológica,matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e
larvas.
303
002.000.312 REQUEIJAO CREMOSO
POTE
87
0
0,00
Requeijão cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado – copo 180 a 200 g. Embalagem
contendo informações do fabricante, lote, data de validade (mínima de um mês a contar da data de
entrega) e registro no órgão competente. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria
ma.359,de 04/09/79 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced.administrativos determinados pelo mapa .
304
002.000.046 REQUEIJAO LIGHT
UN
22
0
0,00
Requeijão light, cremoso; embalado em copo hermeticamente fechado – copo 180ª 200 g. Embalagem
contendo informações do fabricante, lote, data de validade (mínima de um mês a contar da data de
entrega) e registro no órgão competente. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria
ma.359,de 04/09/79 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
proced.administrativos determinados pelo mapa.
305
002.000.152 SAL REFINADO
PCT
68
0
0,00
SAL REFINADO, iodado, embalagem com 1 kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo
de validade (mínima de seis meses a contar da data de entrega)e peso líquido, com registro no Ministério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
306
002.000.341 SALGADINHO DE TRIGO
PCT
125
0
0,00
SALGADINHO DE TRIGO, nos sabores: cebola, churrasco, queijo. Embalagem 80g. Ingredientes
básicos:Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Ácido Fólico, Óleo Vegetal de Soja, Soro de Leite,
Açúcar, Cloreto de Potássio, Realçadorde Sabor' Glutamato Monossódico e Sal.A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data
de validade (mínima de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
307
002.000.081 SALSICHA
KG
152
0
0,00
Salsicha, congelada, o produto deve atender às especificações do anexo IV da IN Nº 4, DE 31 DE MARÇO
DE 2000 da Secretaria de defesa Agropecuária. Deve ter coloração e odor característicos, ausência de
coloração esverdeada, aspecto pegajoso, líquidos e de qualquer indício de deterioração do produto, assim
como de substâncias estranhas de qualquer natureza. Embalagem primária: embalagem à vácuo, em
saco plástico flexível, atóxico, resistente, transparente em pacotes de 3kg. O rótulo deve conter
obrigatoriamente: denominação de venda do alimento, conteúdo líquido, identificação da origem (o nome e
o endereço do fabricante, produtor e fracionador), identificação do lote, data de vaidade e informação
nutricional. Obrigatório os carimbos do selo do serviço estadual de inspeção de produtos de origem animal
(SEIPOA) ou selo do serviço de inspeção federal (SIF). Prazo de validade(mínima de um mês a contar da
data de entrega).
308
002.000.342 SEQUILHO SABOR COCO
PCT
125
0
0,00
SEQUILHO SABOR COCO,biscoitos doces obtidos pela mistura de amido(s) e ou fécula(s) com outros
ingredientes, submetidos aos processos de amassamento e cocção. Apresentam-se em formato de
rosquinhas, com textura crocante, sem cobertura e sem recheio.A embalagem deverá conter externamente
os dados de identificação, procedência, informações nutricional, número de lote, data de validade (mínima
de seis meses na data de entrega), registro no órgão competente.
309
002.000.055 SOJA GRAOS
UN
8
0
0,00
SOJA EM GRÃOS, embalagem contendo 500g. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações nutricionais, numero de lote, data de validade (mínima de seis
meses na data de entrega) registro no órgão competente.
310
002.000.355 SUCO NECTAR CAJU LIGHT
UN
2
0
0,00
de SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de caju, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
311
002.000.354 SUCO NECTAR DE CAJU
UN
50
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de caju, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada,
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contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela ANVISA.
312
002.000.361 SUCO NECTAR GOIABA
UN
75
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de goiaba, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada,
contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela ANVISA.
313
002.000.360 SUCO NECTAR GOIABA LIGHT
UN
5
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de goiaba, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
314
002.000.358 SUCO NECTAR LARANJA
UN
75
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de laranja, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de
315
002.000.359 SUCO NECTAR LARANJA LIGHT
UN
5
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de laranja, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
316
002.000.365 SUCO NECTAR MANGA
UN
75
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de manga, simples, composto liquido com vitamina estabilizante,
antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado submetido a
tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e corantes ar,
frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com
aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a
contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada,
contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro
de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos
administrativos determinados pela ANVISA.
317
002.000.364 SUCO NECTAR MANGA LIGHT
UN
5
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de manga, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
318
002.000.366 SUCO NECTAR MARACUJA
UN
75
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de maracujá, simples, composto liquido com vitamina
estabilizante, antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de
50% de suco e polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado
submetido a tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e
corantes ar, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5
meses a contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa
cartonada, contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22
de setembro de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
319
002.000.367 SUCO NECTAR MARACUJA LIGHT
UN
5
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de maracujá, composto de suco e polpa da fruta,
acidulante: ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C,
processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e
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conservação até o consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprio, conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data
de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e
suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações
posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos
determinados pelo MAPA.
320
002.000.356 SUCO NECTAR PESSEGO
UN
75
0
0,00
de SUCO DE NECTAR DA FRUTA – sabor de pêssego, simples, composto liquido com vitamina
estabilizante, antioxidante e conservante, vitaminas, açúcar, qualidade obtido pela mistura no mínimo de
50% de suco e polpas integrais de frutas, água potável, açúcar, processamento tecnológico adequado
submetido a tratamento que assegure apresentação e conservação poderá conter conservantes aroma e
corantes ar, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5
meses a contar da data de entrega, (3 dias após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa
cartonada, contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22
de setembro de 2005 e suas alterações posteriores, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
321
002.000.357 SUCO NECTAR PESSEGO LIGHT
UN
5
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
322
002.000.363 SUCO NECTAR UVA LIGHT
UN
5
0
0,00
SUCO DE NECTAR DA FRUTA LIGHT – sabor de uva, composto de suco e polpa da fruta, acidulante:
ácido cítrico, edulcorantes artificiais: aspartame, acessulfame, água filtrada, vitamina C, processamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o
consumo, frutas maduras e sãs e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio,
conforme recomendação em embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data de entrega, (3 dias
após aberto em refrigeração), acondicionado em caixa cartonada, contendo 1 litro, e suas condições
deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16 de novembro de 1998 e suas alterações posteriores,
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo
MAPA.
323
002.000.020 TOMATE
KG
337
0
0,00
Tomate, produtos fisiologicamente desenvolvidos, sãos, frescos, coloração uniforme e brilhante, superfície
lisa e firme ao toque, isentos de lesões de origem física, mecânica ou biológica,matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos,parasitas e larvas; em
estado de maturação de forma a suportar o transporte e as movimentações a que são sujeitos, chegando
em condições satisfatórias para consumo em até 5 dias.
324
002.000.313 TORRADA INTEGRAL
PCT
32
0
0,00
TORRADA INTEGRAL, embaladas em plástico atóxico, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e
substâncias nocivas. A embalagem deverá declarar a marca data de fabricação e validade (mínima de seis
meses a contar da data de entrega), registro no órgão competente.– Embalagem de aproximadamente 120
g A 160g.
325
002.000.065 TRIGO P QUIBE
PC
7
0
0,00
Trigo para quibe, embalagem de 500 g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de
fabricação e validade ( mínima de seis meses a contar da data de entrega), registro no órgão competente.
326
002.000.314 VINAGRE DE ALCOOL
FRC
58
0
0,00
VINAGRE DE ALCOOL, branco de álcool, embalagem 750ML com identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade(mínima de seis meses a contar da data de entrega) e peso liquido. O produto
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
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