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ERRATA Nº 01 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 16/2018 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 16/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 

 

 

O MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM/MG, representado pelo seu Prefeito Municipal Sr. 

Geraldo Adilson Gonçalves, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, designados 

pela Portaria nº. 05/2018/GP, torna público para conhecimento, a ERRATA nº 01/2018 

referente ao Edital n° 16/2018 do Pregão Presencial n° 10/2018. 

 

 DO EDITAL 

 

OS ITENS DESTA LICITAÇÃO SÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA 

EMPRESAS QUE ESTEJAM NA CONDIÇÃO DE ME, MEI E EPP, CONFORME 

DETERMINA O INCISO I DO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. 

 

 DO PREÂMBULO 

 

ONDE SE LÊ: 

 

DATA: 19/02/2018 

HORÁRIO INÍCIO DA SESSÃO: 08:00h 

 

PASSA-SE A LER: 

 

DATA: 26/02/2018 

HORÁRIO INÍCIO DA SESSÃO: 08:00h 

 

 DO ITEM 2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

ONDE SE LÊ: 
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2.3. Os itens 126,128 e 129 não serão exclusivos para empresas que estejam na 

condição de ME, MEI e EPP, conforme determina o inciso I do art. 48 da Lei 

Complementar 123/06. 

 

PASSA-SE A LER: 

 

2.3. REVOGADO 

 

 DO ITEM 12- DA APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA 
 

ONDE SE LÊ: 

 

12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar dos itens 

5,6,7,8,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4

7,48,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,,80,

81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99,103,105,109,110,111,113,114,115

,117,118,119,122,124,125,127,128,129,131,132,134,135,136,137,138,141,142,143,144

,145,146,149,150,152,153,154,555, que são os itens grifados, descritos no Termo de 

Referência Anexo III , após a fase de lances, será convocada para a apresentação das 

amostras que deverá apresentar 1 ( uma) amostra do produto ofertado em sua 

embalagem original para análise. 

 

PASSA-SE A LER: 

 

12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar dos itens 

5,6,7,8,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,4

7,48,50,51,52,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,77,78,80,8

1,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,98,99,103,105,109,110,111,113,114,115,

117,118,119,122,124,125,127,128,129,131,132,134,135,136,137,138,141,142,143,144,

145,146,149,150,152,153,154,155, que são os itens grifados, descritos no Termo de 

Referência Anexo III , após a fase de lances, será convocada para a apresentação das 

amostras que deverá apresentar 1 (uma) amostra do produto ofertado em sua 

embalagem original para análise. 
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 DO ITEM 20 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

ONDE SE LÊ: 

 

20.14.A(s) dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar a(s) despesa(s) 

deste Pregão é(são) a(s)  de nº(s) : 

 _______________________________________, não estando  a(s) mesma(s) 

vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura do contrato ou ordem de 

fornecimento, por se tratar de registro de preços. 

 

PASSA-SE A LER: 

 

20.14.A(s) dotação(ões) orçamentária(s) específica(s) para acobertar a(s) despesa(s) 

deste Pregão é(são) a(s)  descritas no Termo de Referencia, anexo III, não estando 

a(s) mesma(s) vinculada(s) a(s) despesa(s), antes da assinatura do contrato ou ordem 

de fornecimento, por se tratar de registro de preços. 

 

 NO ANEXO I- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ITEM GÊNERO/DESCRIÇÃO UND QTD MARCA PREÇO UND 
PREÇO 

TOTAL 

1 

ABACATE Produto com casca sã, sem 

ruptura, amassados ou escurecimento, não 

deve conter corpos estranhos aderidos à 

casca, perfuração ou apresentar podridão. 

Deve ser entregue ainda firme, sem haver 

completado sua maturação. Cada unidade 

deve conter aproximadamente 1 kg e deve 

ser entregue em embalagens limpas. 

KG 

180 
 

 

 

 

 

   

2 

ABACAXI Produto fresco e firme, não 

deve conter corpos estranhos aderidos à 

casca; nem estar amassado, machucado, 

perfurado ou apresentar podridão e 

vazamento. Deve conter aproximadamente 

1,5 kg por unidade e deve ser entregue em 

embalagem limpa. 

UND 
1,5Kg 

695    

3 

ABÓBORA ITALIANA Produto íntegro, 

firme, sem sinal de desidratação, sem 

manchas ou podridão, tamanho uniforme. 

Com casca firme, lisa, lustrosa, macia e 

limpa, cor verde brilhante, com aspecto 

fresco. Não deve apresentar manchas 

escuras que fogem do padrão, nem estar 

KG 420    
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com aberturas ou cortadas. Deve ser 

entregue em embalagem limpa. 

4 

ABÓBORA MORANGA Produto íntegro, 

firme, sem manchas, cicatrizes ou 

podridão, tamanho uniforme. Com casca 

firme, lustrosa e limpa, cor verde brilhante, 

com aspecto fresco. Não deve apresentar 

manchas amareladas que fogem do padrão, 

nem estar com aberturas ou cortadas. Deve 

apresentar peso médio de 1 Kg por unidade 

e ser entregue em embalagem limpa. 

KG 745    

5 

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ 

DIETÉTICO Achocolatado em pó isento 

de açúcar e adoçado com edulcorantes 

artificiais ciclamato de sódio, aspartame, 

acesulfame-k e sacarina sódica. 

Acondicionado em embalagem plástica 

atóxica limpa de até 210g. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 
210g 

56    

6 

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ 

Alimento deve conter os seguintes 

ingredientes: açúcar, cacau em pó, minerais 

(Na, Ca, Fe, Mg), maltodextrina, vitaminas 

(Complexo B, incluindo B12), 

emulsificante lecitina de soja, antioxidante 

ácido ascórbico, aromatizante. Deve conter 

embalagem primária de plástico com data 

de validade (no mínimo 60%) e lote 

legíveis.  A embalagem deve conter 800 

gramas de produto e apresentar-se intacta 

no momento da entrega.  

UND 
800g 

313    

7 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO 

Composto por água, edulcorantes 

artificiais: sucralose e acesulfame-k, 

espessante carboximetilcelulose, 

conservante benzoato de sódio e acidulante 

ácido cítrico. Não contém Glúten. Deve ser 

aprovado pelo Ministério da Saúde e conter 

validade mínima de 6 meses.  Embalagem 

de 100 ml 

UND 
 

44 
   

8 

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ 

PARA FORNO E FOGÃO Produto em 

embalagem plástica limpa e íntegra 

contendo 66g. O produto deve ser 

composto por Maltodextrina, Ciclamato de 

sódio, Sacarina sódica e Citrato de sódio. 

Não deve conter glúten. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
66g 

56    

9 

ÁGUA MINERAL natural, acondicionada 

em garrafão retornável (dentro da validade 

e em bom estado de limpeza e 

conservação), capacidade de 20 L. Lacrada 

com tampa plástica descartável, sem 

vazamento, com lacre plástico de 

segurança. Deve conter no rótulo, data de 

engarrafamento, prazo de validade, nome 

da fonte e nome da empresa. 

UND 
20L 

495    
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10 

ÁGUA MINERAL sem gás, 

acondicionada em garrafas de 1,5L (dentro 

da validade e em bom estado de limpeza e 

conservação). Lacrada com tampa plástica 

descartável, sem vazamento, com lacre 

plástico de segurança. Deve conter no 

rótulo, data de engarrafamento, prazo de 

validade, nome da fonte e nome da 

empresa. 

UND 
1,5L 

1000    

11 

ÁGUA MINERAL sem gás, 

acondicionada em garrafinhas de 510ml 

(dentro da validade e em bom estado de 

limpeza e conservação). Lacrada com 

tampa plástica descartável, sem vazamento, 

com lacre plástico de segurança. Deve 

conter no rótulo, data de engarrafamento, 

prazo de validade, nome da fonte e nome 

da empresa. 

UND 
510ml 

4510    

12 

ALHO EM CABEÇA Produto íntegro, 

cheiro característico; dentes grandes e 

novos; limpos, firmes, sem manchas e 

podridão, sem murchamento e mofo. Deve 

ser entregue em embalagens limpas de 1 

kg. 

KG 232    

13 

ALIMENTO EM PÓ SOLÚVEL PARA 

PREPARO DE LEITES SABOR 

MORANGO Alimento solúvel para ser 

adicionado ao leite, sabor morango. Não 

deve conter glúten. Embalagem plástica 

limpa e intacta contendo 400g.  Deve 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e 

nº do lote. 

UND 
400g 

200    

14 

AMENDOIM MOÍDO Produto torrado e 

moído, umidade máxima de 15%. 

Embalagem íntegra com 500 g, isento de 

sujidades, parasitas ou larvas, 

acondicionado em saco plástico 

transparente, atóxico, íntegro. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote.  

UND 
500g 

103    

15 

AMENDOIM EM GRÃO COM PELE 

Embalagem íntegra com 500g, isento de 

sujidades, parasitas ou larvas, 

acondicionado em saco plástico 

transparente, atóxico, íntegro. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
500g 

215    

16 

AMIDO DE MILHO Produto amiláceo 

extraído de milho, isento de matéria 

terrosa, fungos e parasitos, livre de 

umidade, fermentação ou ranço. O amido 

deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Embalagem 

contendo de 500 g. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

263    

17 
ARROZ INTEGRAL Arroz integral 

beneficiado, longo, fino, Tipo I. Deve 

conter de 4 a 6 gramas de Fibras 

UND 
1Kg 

265    
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Alimentares em cada 100 gramas do 

produto. Embalagem deve estar intacta, 

acondicionada em pacotes de 1 kg, em 

polietileno transparente. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

18 

ARROZ POLIDO Tipo 1, longo e fino, 

grãos inteiros, isentos de sujidade, insetos 

de outros materiais estranhos, 

acondicionado em saco plásticos limpo, 

íntegro e transparente contendo 5kg. 

Apresentar bom rendimento. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade, nº do lote 

e registro no Ministério da Saúde. 

UND 
5Kg 

740    

19 

ATUM Embalagem contendo 170g de 

atum sólido, conservado em água e sal. 

Com lata íntegra, sem ferrugem, com selo 

do órgão fiscalizador, data de fabricação e 

validade na embalagem. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
170g 

110    

20 

AVEIA EM FLOCOS Em embalagem 

primária de plástico, de 500 g. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
500g 

400    

21 

AZEITONA Produto em conserva, sem 

caroço, em embalagem de vidro com peso 

bruto de 800g. Com data de fabricação e 

validade impressas na embalagem. 

UND 
800g 

133    

22 

AÇAFRÃO Açafrão da terra (Cúrcuma 

longa) em pó. Em embalagem de 50g. 

Deve conter, no mínimo 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
50g 

60    

23 

AÇÚCAR CRISTAL Pacote de 5Kg, 

isento de sujidades, acondicionado em  

embalagem plástica atóxica limpa, 

resistente e íntegra. Com aspecto, cor e 

cheiros próprios e sabor doce.  Conter, no 

mínimo, 60% de sua validade, nº do lote e 

registro no Ministério da Saúde.   

UND 
5Kg 

914    

24 

AÇÚCAR REFINADO Produto amorfo, 

obtido de cana de açúcar, com aspecto, cor, 

cheiro próprios, sabor doce, sem 

fermentação, sem empedramento, isento de 

sujidades, parasitas, materiais terrosos e 

detritos animais ou vegetais. Embalado em 

sacos plásticos íntegros hermeticamente 

fechados contendo 1kg. Conter, no mínimo, 

60% de sua validade, nº do lote e registro 

no Ministério da Saúde. 

UND 
1Kg 

114    

25 

BACON DEFUMADO Carne suína com 

gordura, resfriada, embalada em filme Pvc 

transparente ou saco plástico transparente, 

contendo identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de validade e SIF.  

KG 170    

26 

BANANA PRATA Deve estar em pencas 

firmes, não deve conter corpos estranhos 

aderidos à casca, não deve estar 

machucada, nem descascada ou com partes 

KG 3160    
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podres. Todas devem estar no mesmo 

estágio de amadurecimento, o qual será 

determinado no momento da encomenda. 

Peso aproximado por unidade: 100g. 

Entregue em embalagem limpa. 

27 

BANANA CATURRA Deve estar em 

pencas firmes, não deve conter corpos 

estranhos aderidos à casca, não deve estar 

machucada, nem descascada ou com partes 

podres. Todas devem estar no mesmo 

estágio de amadurecimento, o qual será 

determinado no momento da encomenda. 

Peso aproximado por unidade: 100g. 

Entregue em embalagem limpa. 

KG 170    

28 

BATATA PALHA Embalada em pacote 

de 400g, deverá ser crocante, conter 

gordura vegetal. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
400g 

310    

29 

BATATA DOCE Tubérculo limpo e sem 

defeitos, suficientemente desenvolvido, 

com aspecto, aroma, sabor e cor da polpa 

típicos da variedade, com uniformidade no 

tamanho e cor. Não deve conter rachaduras, 

perfurações e cortes provocados 

mecanicamente ou por insetos e doenças. 

Devem estar isentos de umidade externa 

anormal, odor e sabor estranhos, resíduos 

de fertilizantes, parasitas e larvas. Deve ser 

entregue em embalagem limpa. 

KG 230    

30 

BATATA INGLESA Produto fresco 

íntegro, firme, sem manchas esverdeadas 

ou brotos ou podridão.  Tamanho uniforme. 

Deve ser entregue em embalagem limpa. 

KG 1486    

31 

BERINJELA comum, tamanho e 

coloração uniforme, firme e intacta, sem 

lesões de origem física ou mecânica 

(rachaduras, perfurações, cortes), 

acondicionada em embalagem limpas. 

Coloração característica do produto. 

KG 230    

32 

BETERRABA Produto íntegro, firme, 

fresco, sem manchas ou podridão, tamanho 

uniforme, cor vermelho intenso, sem 

rupturas e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem limpa. 

KG 175    

33 

BISCOITO DE COCO TIPO 

ROSQUINHA Biscoito doce, sabor coco, 

em formato de rosquinhas. A cada 60 g de 

produto, deve conter: 

Calorias: 130, Gorduras: 3.1g, Carboidratos

: 0g, Proteína: 2g. Em embalagem primária 

plástica íntegra, com lote, data de 

fabricação e validade impressas na 

embalagem. Deve conter, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. Embalagem de 

1,50 kg 

KG 1020    

34 
BISCOITO DE POLVILHO Biscoito de 

polvilho, isento de glúten, formato tipo UND 530    
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argola ou comprido, embalado em sacos 

plásticos transparente resistentes, pesando 

100 gramas o pacote. 90% do produto deve 

estar com suas características físicas 

intactas (não quebrados). No seu rótulo 

deverá conter informação nutricional por 

porção, sobre glúten, ingredientes, data de 

fabricação, validade e lote.  

35 

BISCOITO TIPO MAISENA Biscoito 

composto dos seguintes ingredientes, nesta 

ordem: farinha de trigo, amido de milho, 

açúcar, gordura vegetal hidrogenada. A 

porção de 30 g deve ter a seguinte 

composição nutricional: máximo de 119 

kcal, mínimo de 1,1 g de fibra, 6,6 mg de 

cálcio, máximo de 0,3 g gordura saturada e 

0 g de gordura trans.  Deve conter, no 

mínimo, 60% se sua validade e nº do lote, e 

embalagem primária em plástico. Pesando 

0,400 kg o pacote.  

KG 760    

36 

BISCOITO CREAM CRACKER 

INTEGRAL Biscoito salgado contendo 

farinha de trigo integral em sua 

constituição. Deve conter menos de 0,3 

gramas de gordura saturada e 

aproximadamente 2,5 gramas de Fibras 

Alimentares em 30 gramas do produto. 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. Embalagem atóxica 

limpa e íntegra de 180g.  

UND 
180g 

1405    

37 

BOMBOM fresco, com recheio de 

castanha e caju e cobertura de chocolate ao 

leite. Embalagem secundária de 1 kg. O 

produto deve conter data de fabricação e 

validade impressos na embalagem. O prazo 

de validade deve ser de no mínimo 12 

meses a contar da data de entrega.  

PACO

TE 
1Kg 

170    

38 

BOMBOM fresco, com recheio de 

chocolate ao leite  coberto com chocolate 

branco. Embalagem secundária de 1 kg. O 

produto deve conter data de fabricação e 

validade impressos na embalagem. O prazo 

de validade deve ser de no mínimo 12 

meses a contar da data de entrega.  

PACO

TE 

1Kg 
20    

39 

CAFÉ EM PÓ Produto torrado, 

embalagem de 500g, íntegra. Produto com 

no mínimo 06 meses de validade a contar 

da data de entrega e nº do lote.  

UND 
500g 

1390    

40 

CANELA EM PÓ Fina, homogênea, 

obtida da casca de espécimes vegetais 

genuínos, de coloração parda amarela ou 

marrom claro, com cheiro aromático e 

sabor próprio, livre de sujidades e materiais 

estranhos a sua espécie, acondicionada em 

pote plástico atóxico, contendo 30 gramas. 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
30g 

102    
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41 

CANJIQUINHA Canjiquinha de milho 

amarelo, fina, livre de impurezas. 

Embalagem plástica transparente, atóxica, 

contendo 1kg. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

280    

42 

CARNE BOVINA Cortes: Acém moído. 

Sem sebo, nervos ou gordura em excesso. 

Embalada individualmente pelo fabricante 

em pacotes de 2 kg, congelada, cor 

característica avermelhada, cheiro 

característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo 

data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local 

de processamento. Deverá ser proveniente 

de abatedouro legalizado, com registro no 

SIF ou IMA. 

KG 1710    

43 

CARNE BOVINA Cortes: Músculo em 

cubos. Sem sebo, nervos ou gordura em 

excesso. Embalada individualmente pelo 

fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, 

cor característica avermelhada, cheiro 

característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo 

data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local 

de processamento. Deverá ser proveniente 

de abatedouro legalizado, com registro no 

SIF ou IMA. 

KG 1390    

44 

CARNE BOVINA – Cortes: Alcatra 

peça.  Sem sebo, nervos ou gordura em 

excesso. Embalada individualmente pelo 

fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, 

cor característica avermelhada, cheiro 

característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo 

data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local 

de processamento. Deverá ser proveniente 

de abatedouro legalizado, com registro no 

SIF ou IMA. 

KG 80    

45 

CEBOLA Branca. Produto íntegro, firme, 

sem manchas ou podridão; tamanho grande 

e uniforme, acondicionada em embalagem 

limpa. 

KG 1345    

46 

CENOURA VERMELHA Produto 

íntegro, firme, sem manchas ou podridão. 

Tamanho uniforme. Com aspecto, aroma e 

sabor típicos do produto, cor laranja vivo, 

livres de umidade externa e com aspecto 

fresco, acondicionada em embalagem 

limpa. 

KG 1226    

47 
CHOCOLATE AO LEITE TIPO 

CONFEITEIRO FRACIONADO PARA 

GLASSAR Produto deve conter: Açúcar, 

KG 35    
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gordura vegetal, cacau em pó, óleo vegetal, 

leite em pó desnatado, emulsificantes 

lecitina de soja (INS 322) e poliglicerol 

polirricinoleato (INS476) e aromatizantes 

idêntico ao natural. Produto em embalagem 

plástica lacrada contendo informações 

sobre o produto e data de validade. Produto 

deve conter 1 kg.  

48 

CHOCOLATE MEIO AMARGO TIPO 

CONFEITEIRO FRACIONADO PARA 

GLASSAR Produto deve conter: Açúcar, 

gordura vegetal, cacau em pó, óleo vegetal, 

emulsificantes lecitina de soja (INS322) e 

poliglicerol polirricinoleato (INS476) e 

aromatizantes idêntico ao natural. Produto 

em embalagem plástica lacrada contendo 

informações sobre o produto e data de 

validade. Produto deve conter 1 kg. 

KG 35    

49 

CHUCHU Produto íntegro, firme, sem 

manchas ou podridão. De primeira 

categoria, tamanho uniforme. Com aspecto, 

aroma e sabor típicos do produto, cor verde 

claro, livres de umidade externa e com 

aspecto fresco, acondicionada em 

embalagem limpa. 

KG 415    

50 

COCO RALADO Produto obtido do fruto 

do coqueiro, por processo tecnológico 

adequado e separado parcialmente da 

emulsão óleo/água (leite de coco) por 

processos mecânicos. Não deve conter 

adição de açúcar. Embalagem primária 

plástica. Pacote de 1Kg. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

115    

51 

COLORAU Corante natural à base de fubá 

e urucum, embalagem plástica transparente 

e íntegra (pacote de 500 g). Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
500g 

322 
 

 

 

  

52 

CREME DE LEITE Embalado em lata de 

300 g, íntegra, sem ferrugem, ou amassado. 

Com registro do órgão fiscalizador, data de 

fabricação e contendo, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote.  

UND 
300g 

210    

53 

CREME DE MILHO – produzido com 

100% de milho. Utilizado nas receitas para 

bolos, patês, tortas, biscoitos, mingaus, 

creme para tortas. Valores nutricionais: 

valor energético 175 Kcal = 70KJ, 

carboidratos 37g, proteínas 1,3g, gorduras 

saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

alimentar 1,7g e sódio 0g.  Sem umidade 

ou mofo, em embalagem íntegra e limpa de 

500g. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 

500g 
40    

54 

ERVA DOCE Produto desidratado, 

condicionado em embalagem plástica, 

contendo 40g. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
40g 

30    
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55 

EXTRATO DE TOMATE Produto 

resultante da concentração da polpa do 

tomate. O produto deve estar isento de 

fermentação e não indicar processamento 

defeituoso. Embalagem em lata, íntegra, 

contendo 340g. Deve conte, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
340g 

336    

56 

FARINHA DE MANDIOCA 

TORRADA Grupo seca, subgrupo fina, 

tipo 1. Embalagem plástica transparente e 

íntegra, contendo 1kg. Produto livre de 

carunchos, gorgulhos e larvas. Sem 

umidade ou mofo. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

445    

57 

FARINHA DE MILHO Produto oriundo 

do milho, livre de caruncho, gorgulhos e 

larvas. Sem umidade ou mofo, em 

embalagem íntegra e limpa de 1kg. O 

produto de conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

65    

58 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 

Produto oriundo do milho, livre de 

caruncho, gorgulhos e larvas. Sem umidade 

ou mofo, em embalagem íntegra e limpa de 

1kg. O produto de conter, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

105    

59 

FARINHA DE TRIGO Produto obtido do 

trigo moído, limpo. Especial, Tipo 1, 

enriquecido com ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9). Embalagem plástica de 1 

Kg. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

290    

60 

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 

Produto processado do trigo, contendo a 

parte externa do grão (farelo e germe). Não 

deverá apresentar mistura com outras 

farinhas, formação de grumos (umidade) e 

resíduos ou impurezas. Embalagem deve 

estar intacta, acondicionada em pacotes de 

polietileno transparente e bem vedado, 

contendo 1kg. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

KG 100    

61 

FARINHA DE TRIGO COM 

FERMENTO - Produto obtido do trigo 

moído, limpo. Tipo 1, enriquecido com 

ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e com 

adição de fermento químico. Embalagem 

plástica de 1 Kg. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 

1Kg 
300    

62 

FEIJÃO CARIOCA Feijão tipo 1, novo, 

constituído de grãos inteiros, isento de 

material terroso, sujidade, insetos de 

mistura de outras variedades e espécies. 

Acondicionado em embalagem plástica 

transparente atóxica, contendo 1 kg. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

2020    
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63 

FEIJÃO PRETO Feijão preto tipo 1, 

novo, constituído de grãos inteiros, isento 

de material terroso, insetos, sujidade e 

mistura de outras variedades e espécies. 

Acondicionado em embalagem plástica 

transparente atóxica, contendo 1 kg. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

362    

64 

FERMENTO BIOLÓGICO Produto 

obtido de culturas puras de leveduras 

(Saccharomyces cerevisias) por 

procedimento tecnológico adequado para 

aumentar o volume e a porosidade dos 

produtos forneados. Produto granulado  

seco. Isento de matéria terrosa e detritos 

vegetais e animais, não possuir cheiro de 

mofo e sabor amargo. Embalagem 

aluminizada de 125g. O produto deve 

apresentar validade mínima de 2 meses a 

contar da data de entrega. 

UND 43    

65 

FERMENTO QUÍMICO Produto 

composto de: Amido de milho ou fécula de 

mandioca, fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 

Embalagem de 250g, íntegra, com número 

do Lote e prazo de validade. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
250g 

75    

66 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO Sem 

pele, osso ou cartilagem. Congelado. 

Acondicionado em bandeja de 12VC e 

envolto em embalagem plástica lacrada, na 

qual deve conter, o nome do fabricante, 

data de fabricação e validade, e SIF.  Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade. 

KG 2180    

67 

FIGADO DE FRANGO -  produto 

congelado, sem tempero, em pacotes 

íntegros, com registro em órgão 

competente e data de validade. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade. 

kG 30    

68 

FRANGO abatido, inteiro (sem cabeça, 

vísceras e pés) congelado, embalagem em 

filme PVC transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do 

produto, marca do fabricante, prazo de 

validade. 

KG 160    

69 

FUBÁ Produto obtido do grão de milho 

moído; de cor amarela. Com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios. Ausência de 

umidade, fermentação e ranço; isento de 

sujidades, parasitas e larvas. 

Acondicionada em embalagem plástica 

transparente e atóxica de 1kg. O produto 

deve ser fortificado com ferro e ácido 

fólico. Deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

405    
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70 

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA PARA 

CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES 

DE VIDA Fórmula infantil à base de 

proteína isolada de soja enriquecida com 

ferro e adicionada de L-metionina. Isenta 

de sacarose, lactose e proteínas lácteas. 

Indicado para lactentes a partir do 06 meses 

com intolerância à lactose ou em situações 

nas quais for indicado retirar o leite de vaca 

da dieta. Deve apresentar embalagem 

íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. Embalagem de 

400 gr 

UND 
 

10    

71 

FÓRMULA INFANTIL PARA OS 

PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA Leite 

de vaca desnatado modificado, para os 

primeiros seis meses de vida. Não deve 

conter glúten. Deve apresentar embalagem 

íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. Embalagem de 

400 gr 

UND 40    

71 

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE 

PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA PARA 

CRIANÇAS PARA OS PRIMEIROS 6 

MESES DE VIDA Fórmula infantil à base 

de proteína isolada de soja enriquecida com 

ferro e adicionada de L-metionina. Isenta 

de sacarose, lactose e proteínas lácteas. 
Indicado para lactentes desde o nascimento 

até os 06 meses com intolerância à lactose 

ou em situações nas quais for indicado 

retirar o leite de vaca da dieta. Não deve 

conter glúten. Validade mínima de 6 meses 

a contar da data de entrega. Deve 

apresentar embalagem íntegra. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.Embalagem de 400 gr 

UND 10    

72 

FÓRMULA INFANTIL PARA 

CRIANÇAS A PARTIR DOS 6 MESES 

DE VIDA Leite de vaca desnatado 

modificado, para crianças de 6 meses a 1 

ano. Não deve conter glúten. Deve 

apresentar embalagem íntegra. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.Embalagem de 400 gr 

UND 80    

73 

FORMULA INFANTILA ACRESCIDA 

DE PREBIÓTICOS PARA OS 

PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA 

Fórmula infantil de partida, adcionada de 

prebióticos (GOS e FOS), com relação 

caseína/proteína do soro 40:60. Deve 

conter de 98% de gorduras de origem 

vegetal de ótima digestibilidade. Não  deve 

conter glúten. Validade mínina de 60%a 

contar da data de entrega. Deve apresentar 

embalagem íntegra e nº  do 

lote.Embalagem de 400 gr 

UND 20    
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74 

GELATINA EM PÓ DIETÉTICA Pó 

para preparo de gelatina, sabores diversos. 

Não deve conter açúcar e sim edulcorantes 

artificiais. Em embalagem apropriada; 

embalada em saco plástico leitoso. Unidade 

com 35g. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
35g 

65    

75 

GELATINA EM PÓ Pó para preparo de 

gelatina, sabores diversos. Em embalagem 

apropriada; embalada em saco plástico 

leitoso. Unidade com 35g. Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade, e nº do 

lote. 

UND 
35g 

300    

76 

INHAME raiz tuberosa, alongada, de cor 

castanha-clara, caule volúvel, cilíndrico, 

tênue, com cerca de 3 mm de diâmetro, 

sem pelos, esparsamente aculeado branco, 

tamanho médio, de colheita recente. 

KG 85    

77 

IOGURTE Iogurte com polpa de fruta em 

embalagem plástica reforçada. Sabores 

sortidos. Embalagem individual de 1 Litro. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade, registro no SIF ou IMA, e nº do 

lote. 

L 1550    

78 

LAGARTO BOVINO Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo 

data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local 

de processamento. Deverá ser proveniente 

de abatedouro legalizado, com registro no 

SIF ou IMA. 

KG 130    

79 

LARANJA Produto íntegro, firme, sem 

manchas ou podridão; de tamanho 

uniforme. Peso médio por unidade de 100g, 

acondicionada em embalagem limpa de 

1kg. 

KG 2470    

80 

LEITE CONDENSADO Produto 

composto basicamente por leite integral, 

açúcar e lactose. Embalagem de 395 g, com 

dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, prazo de 81validade, peso 

líquido, e selo de inspeção 

UND 
395g 

220    

81 

LEITE UHT DESNATADO Produto 

líquido desnatado, contendo, no máximo, 

1% de gordura. Embalagem aluminizada de 

1L, íntegra e que contenha data de 

fabricação e prazo de validade. Produto 

deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade, nº de lote. Registro no SIF ou 

IMA. 

L 310    

82 

LEITE UHT ISENTO DE LACTOSE 

Produto líquido integral, contendo a enzima 

lactase. Embalagem aluminizada de 1L, 

íntegra e que contenha data de fabricação, 

prazo de validade e especificação de que é 

L 280    
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isento de lactose. Produto deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade, nº de 

lote. Registro no SIF ou IMA. 

83 

LEITE DE COCO Leite de coco com 

baixo teor de gordura, pasteurizado, 

homogeneizado. Acondicionado em garrafa 

de vidro com 500 ml. Validade mínima de 

6 meses a partir da data de entrega do 

produto. 

UND 
500ml 

132    

84 

LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL 
Bebida a base de soja em sabor natural. 

Deve ser isenta de colesterol e de lactose. 

Deve conter 240 mg de cálcio em cada 

200ml do produto, e conter as Vitaminas A, 

complexo B, C, D e E. Deve vir em 

embalagens de 1L. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND  
1L 

80    

85 

LEITE DE SOJA SABORES DE 

FRUTAS OU CHOCOLATE Bebida a 

base de soja em sabor natural. Deve ser 

isenta de colesterol e de lactose. Deve 

conter 240 mg de cálcio em cada 200ml do 

produto, e conter as Vitaminas A, 

complexo B, C, D e E. Deve vir em 

embalagens individuais de 200 mL. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.  

UND 
200ml 

200    

86 

LEITE EM PÓ INTEGRAL Produto em 

pó integral obtido por desidratação do leite 

de vaca e apto para a alimentação humana, 

mediante processos tecnológicos 

adequados. Deve ter boa solubilidade. 

Embalagem limpa aluminizada de 1kg. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.Embalagem de 400 gr 

UNd 1020    

87 

LEITE UHT Produto líquido integral. 

Embalagem aluminizada de 1L, íntegra e 

que contenha data de fabricação e prazo de 

validade. Produto deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade, nº de lote. 

Registro no SIF ou IMA. 

L 6940    

88 

LIMÃO TAITI, com cascas sem traços de 

descoloração, intactas, firmes, sem 

podridão, limpas; frutos bem desenvolvidos 

e de aspecto fresco. Com boa produção de 

caldo. Embalagem limpas e cobertas, sem 

comprometer a integridade dos alimentos. 

KG 775    

89 

LINGÜIÇA CALABRESA preparada 

com carne não mista, toucinho e 

condimentos; com aspecto normal, firme, 

sem umidade, não pegajosa; isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, mantida em 

temperatura e refrigeração adequada, 

acondicionada em saco de polietileno, 

contendo 2,5 kg, c/ validade mínima de 2 

meses a contar da data de entrega. A 

embalagem deve conter o SIF. 

KG 90    
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90 

LINGÜIÇA DE FRANGO Produto 

composto unicamente por carne de frango, 

com espessura fina, embalagem original 

contendo o SIF ou IMA. Cor 

correspondente a sua composição, 

refrigerada. Aspecto, cheiro, sabor e cor 

característicos. Deverá estar isento de 

manchas ou líquidos pardacentos. 

Embalagem de 1 kg. Deverá apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 420    

91 

LINGÜIÇA DE PORCO Produto feito a 

partir de carne suína, embalagem original 

contendo o SIF ou IMA. Cor 

correspondente a sua composição, 

refrigerada. Aspecto, cheiro, sabor e cor 

característicos. Deverá estar isento de 

manchas ou líquidos pardacentos. 

Embalagem de 1 kg. Deverá apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 160    

92 

LOMBO SUINO Sem gordura em 

excesso. Cor característica, cheiro 

característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo 

data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local 

de processamento. Deverá ser proveniente 

de abatedouro legalizado, com registro no 

SIF ou IMA. 

KG 210    

93 

LOURO Folha de louro seca, em 

embalagem plástica íntegra contendo 4g. 

As folhas na devem estar muito quebradas 

e o produto deverá ser entregue dentro do 

prazo de validade. 

UND 
4g 

80    

94 

MACARRÃO ESPAGUETE Macarrão 

com ovos, isento de corantes artificiais, 

sujidades e parasitas, tipo espaguete (pcte 

de 500g). Embalagem intacta e limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº de lote. 

UND 
500g 

650    

95 

MACARRÃO ESPAGUETE 

INTEGRAL Macarrão a base de farinha 

de trigo integral, produto rico em fibras. 

Isento de sujidades e parasitas, tipo 

espaguete (pcte de 500g). Embalagem 

intacta e limpa. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 

500g 
300    

96 

MACARRÃO PICADO, Macarrão com 

sêmola e ovos, isento de corantes 

artificiais, sujidades e parasitas, tipo picado 

(pcte de 1kg). Embalagem intacta e limpa. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº de lote.  

UND 
1Kg 

650    

97 

MACARRÃO TALHARINE, Macarrão 

com sêmola e ovos, isento de corantes 

artificiais, sujidades e parasitas, tipo 

talharine (pcte de 500g). Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

UND 
500g 

50    



                 

 

M U N I C Í P I O   D E    D O M   J O A Q U I M 
CNPJ Nº: 18.303.198/0001-48 
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS 

 

Praça Cônego Firmiano n
0
 40 - Centro - Dom Joaquim - Minas Gerais - CEP: 35.865-000 

TELEFAX: (31) 3866-1212 e 3866-1399 - e-mail: prefeitura@domjoaquim.mg.gov.br 
17 de 56 

lote. 

98 

MACARRÃO DE LETRINHAS 

Macarrão com ovos, isento de corantes 

artificiais, sujidades e parasitas, em 

formato de letrinhas (pcte de 500g). 

Embalagem intacta e limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
500g 

90    

99 

MACARRÃO PARAFUSO Macarrão 

com sêmola e ovos, isento de corantes 

artificiais, sujidades e parasitas, tipo 

parafuso (pct com 500g). Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
500g 

170    

100 

MAIONESE Composto basicamente por 

água, óleo vegetal, vinagre, amido 

modificado, ovos pasteurizados, açúcar, 

sal, suco de limão, acidulante, 

espessante,conservador, corante páprica, e 

antioxidantes. Não deve conter glúten. A 

embalagem deve estar íntegra, limpa e 

possuir 500 g. 

UND 
500g 

138    

101 

MAIONESE LIGHT Composto 

basicamente por água, óleo vegetal, 

vinagre, amido modificado, ovos 

pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, 

acidulante, espessante, conservador, 

corante páprica, e antioxidantes. Não deve 

conter glúten. A embalagem deve estar 

íntegra, limpa e possuir 500 g. 

UND 

500g 
30    

102 

MANGA TOMMY Produto íntegro, 

firme, sem manchas, podridão ou sujidades, 

tamanho uniforme. Com aspecto, aroma e 

sabor típicos do produto. 

KG 275    

 

 

103 

MANTEIGA Produto tendo, 

necessariamente, os ingredientes creme de 

leite, pasteurizado, e cloreto de sódio; em 

embalagens de polietileno atóxico de 500g. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.  

UND 
500g 

538    

104 

MARACUJÁ Produto íntegro, sem 

manchas ou podridão, sem sujidades, 

tamanho uniforme e apresentar boa 

quantidade de polpa. Embalagem primária 

de polietileno transparente de 1 kg. 

KG 365    

105 

MARGARINA Produto composto por 

óleos vegetais líquidos e interesterificados, 

água, leite em pó desnatado reconstituído, 

soro de leite em pó desnatado 

reconstituído, sal, 15.000 U.I de vitamina 

"A" por kg, estabilizantes: mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e 

lecitina de soja (INS 322), conservadores: 

sorbato de potássio (INS 202) e benzoato 

de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico 

(INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), 

TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), 

UND 
500g 

 

 

 

220 
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aroma idêntico ao natural de manteiga, 

corante betacaroteno sintético idêntico ao 

natural (INS 160ai) e corantes naturais: de 

urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 

100). Deve ser entregue em embalagem 

intacta contendo 500 g e conter o SIF. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.  

106 

MASSA PARA PASTEL produto 

composto por: farinha de trigo enriquecida 

com ferro e ácido fólico, Água, açúcar, Sal, 

Gordura vegetal,  Margarina,  Álcool 

alimentício, Emulsificante: Lecitina de soja 

(INS 322), Reguladores de acidez: Ácido 

Cítrico (INS 330) e Ácido Lático (INS 

270),  e Conservador: Sorbato de Potássio 

(INS 202).  Embalagem intacta e limpa. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. Embalagem de 500g. 

UND 
500g 

235    

107 

MAÇÃ Produto íntegro, firme, sem 

manchas, amassados ou podridão; tamanho 

uniforme. Peso médio por unidade de 100g, 

acondicionada em embalagem limpa de 1 

kg. 

KG 2490    

108 

MELANCIA Produto íntegro, firme, sem 

manchas ou podridão; de tamanho 

uniforme e adequado grau de maturação, 

acondicionada em embalagem limpa. Peso 

médio da unidade 10 kg. 

KG 1645    

109 

MILHO VERDE Milho Verde, em 

conserva, embalagem íntegra contendo 300 

gramas , com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e 

prazo de validade.   

UND 
200g 

245    

110 

MILHO DE CANJICA Milho branco, 

tipo 1, despeliculado, grãos livres de mofo, 

livre de caruncho e larvas. Embalagem 

plástica transparente de 500g. Apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade nº do lote. 

UND 
500g 

265    

111 

MILHO DE PIPOCA Produto em saco 

plástico transparente e íntegro, isento de 

sujidades, carunchos, insetos ou qualquer 

outro que não o próprio milho da pipoca. 

Embalagem contendo 500 g. Apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº de 

lote.  

UND 
500g 

470    

112 

MISTURA PARA BOLO - Sabores 

diversos. Embalagem com dados de 

identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de 

validade. 

UND 
400g 

383    

113 

ÓLEO DE SOJA Produto em embalagem 

pet de 900 ml; tipo 1; sem cheiro de ranço 

ou odor diferenciado. A embalagem deve 

estar íntegra, sem amassados ou outras 

alterações. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
900ml 

1242    
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114 

ORÉGANO Produto desidratado. Em 

embalagem íntegra de 200g, com cheiro 

característico. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade. 

UND 
200g 

170    

115 

OVO BRANCO Classe A; íntegro, limpo, 

sem mofo, sem microfissuras, pesando no 

mínimo 45g cada ovo, com no máximo 4 

dias de fabricação, registro no SIF  ou 

IMA; sem cheiro de enxofre ou podridão. 

Apresentação em embalagem limpa. 

PENTE 
 

800    

116 

PALMITO DE AÇAÍ Produto em 

conserva em embalagens de 

aproximadamente 550g. Com selo de 

fiscalização do órgão responsável. Data de 

fabricação e validade impressos na 

embalagem. 

UND 30    

117 

PAÇOCA DE AMENDOIM produto a 

base de amendoim, farinha de mandioca e 

açúcar. Peso por unidade 20g, embalada 

individualmente, integra e inteira. Validade 

mínima de 5 meses.  

UND 1000    

118 

PAÇOCA DE AMENDOIM 

DIETETICA produto a base de 

amendoim, farinha de mandioca. Não 

deve conter açúcar e possuir essa 

especificação na embalagem. Peso por 

unidade 20g, embalada individualmente, 

integra e inteira. Validade mínima de 5 

meses. 

UND 20    

119 

PERNIL SUÍNO Carne suína sem 

manchas de qualquer espécie, nem 

parasitos, nem larvas. Devem apresentar 

odor e sabor característico. A carne deve 

vir congelada e não devem apresentar gelo 

superficial, água dentro da embalagem, 

nem qualquer sinal de recongelamento 

(gelo de cor avermelhada, por exemplo).  A 

peça deve vir com osso, de acordo com a 

especificação do pedido. O produto deve 

conter o selo de inspeção sanitária Federal 

ou Estadual. 

KG 370    

120 

PIMENTÃO Pimentão verde ou vermelho 

de acordo com a demanda. Produto fresco, 

íntegro, firme, sem manchas ou podridão; 

de primeira categoria e tamanho uniforme, 

acondicionada em embalagem limpa de 1 

kg. 

KG 640    

121 

PIRULITO ingredientes: açúcar, xarope 

de glucose, goma base, acidulante ácido 

cítrico, aromatizantes, regulador de acidez 

lactato de sódio, umectante glicerina e 

corante artificial.  Valor energético 46 

kcal=192 kJ Carboidratos 12g Proteínas 0g 

Gorduras Totais 0g Gorduras Saturadas 0g 

Gorduras Trans 0g Fibra Alimentar 0g 

Sódio 0mg na porção de 12g ou 01 

unidade. Pacotes 700 gramas. 

UND 125    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Açúcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Açúcar
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122 

POLVILHO AZEDO Produto isento de 

matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de 

umidade, fermentação ou ranço. O produto 

deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Embalagem 

íntegra com 1kg; livre de carunchos, 

gorgulhos e larvas. Sem umidade e mofo. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade. 

KG 380    

123 

POLVILHO DOCE Produto isento de 

matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de 

umidade, fermentação ou ranço. O produto 

deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Embalagem 

íntegra com 1kg; livre de carunchos, 

gorgulhos e larvas. Sem umidade e mofo. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

validade. 

KG 53    

124 

PRESUNTO Feito a partir da carne de 

frango ou peru. Aspecto sensorial 

característico, sem sinal de umidade e 

viscosidade, registro no SIF ou IMA, 

deverá ser entregue refrigerado, embalado e 

fatiado (o local deverá apresentar padrões 

higiênicos sanitários adequados). 

KG 165    

125 

PROTÉINA TEXTURIZADA DE SOJA 

FINA E ESCURA Produto obtido da 

farinha desengordurada de soja, com 

aspecto, cheiro e sabor próprios, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada 

em saco plástico transparente, atóxica de 

1kg. Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

KG 200    

126 

PÃO DOCE MINI Pão de doce de 25g. 

Tendo necessariamente, os ingredientes 

farinha de trigo, fermento fresco, sal, 

açúcar e água. O pão deverá ser feito no dia 

da entrega, estando, portanto, novo, bem 

assado, armazenado em local adequado 

segundo legislação específica. Os pães 

deverão ser entregues em recipiente 

plástico limpo e bem tampado. O local de 

manipulação e distribuição do produto deve 

manter padrões de higiene sanitária. 

KG 3000    

127 

PÃO DE FORMA Produto fresco, sem 

bolor. Embalado em embalagem plástica 

com 350 g. O produto deve conter lote, 

data de fabricação e validade impressos na 

embalagem. Deve apresentar, no mínimo, 

60% da validade. 

PCT 
350g 

850    

128 

PÃO DOCE Pão de doce de 50g. Tendo 

necessariamente, os ingredientes farinha de 

trigo, fermento fresco, sal, açúcar e água. O 

pão deverá ser feito no dia da entrega, 

estando, portanto, novo, bem assado, 

armazenado em local adequado segundo 

legislação específica. Os pães deverão ser 

entregues em recipiente plástico limpo e 

KG 4550    
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bem tampado. O local de manipulação e 

distribuição do produto deve manter 

padrões de higiene sanitária. 

129 

PÃO FRANCÊS Pão de sal de 50g. Tendo 

necessariamente, os ingredientes farinha de 

trigo, fermento fresco, sal, açúcar e água. O 

pão deverá ser feito no dia da entrega, 

estando, portanto, novo, bem assado, 

armazenado em local adequado segundo 

legislação específica. Os pães deverão ser 

entregues em recipiente plástico limpo e 

bem tampado. O local de manipulação e 

distribuição do produto deve manter 

padrões de higiene sanitária. 

KG 13750    

130 
PÊRA WILLIANS produto íntegro, firme, 

sem manchas, amassados ou podridão e 

tamanho uniforme. 
KG 60    

131 

QUEIJO MINAS FRESCO Consistência 

pastosa, não sofrendo processo de 

maturação, tendo por isso sabor de leite 

fresco ou acidificado, a cor é geralmente 

branca, e quando existe a casca, está é 

muito fina, acondicionado em embalagem 

limpa, com 1 kg. 

KG 250    

132 

QUEIJO TIPO MUÇARELA Aspecto 

sensorial característico, registro no SIF ou 

IMA, deverá ser entregue em pedaço ou 

fatiada, segundo solicitação. Quando 

fatiada, não deverá conter resíduos de 

outros alimentos. Deverá ser entregue em 

embalagem plástica limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade. 

KG 562    

133 

QUIABO deve estar íntegro e firme; sem 

cortes ou corpos estranhos sobre o produto, 

acondicionado em embalagem plástica 

limpa de 1 kg. 

KG 322    

134 

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 
bebida não alcoólica, não fermentada, e 

gaseificada, composto por água mineral 

gaseificada, açúcar, suco natural 

concentrado de guaraná, aroma natural de 

guaraná. Embalagem plástica de 2 litros 

com data de fabricação e validade (mínimo 

6 meses) impressas na embalagem. 

UND 
2L 

465    

135 

REFRIGERANTE SABOR LARANJA 
bebida não alcoólica, não fermentada, e 

gaseificada, composto por água mineral 

gaseificada, açúcar, suco natural 

concentrado de laranja, aroma natural de 

laranja. Embalagem plástica de 2 litros com 

data de fabricação e validade (mínimo 6 

meses) impressas na embalagem.  

UND 
2L 

385    

136 

REFRIGERANTE À BASE DE COLA 

bebida não alcoólica, não fermentada, e 

gaseificada, composto por água mineral 

gaseificada, açúcar, suco natural 

UND 
2L 

485    
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concentrado de cola, aroma natural de cola. 

Embalagem plástica de 2 litros com data de 

fabricação e validade (mínimo 6 meses) 

impressas na embalagem.  

137 

REFRIGERANTE SABOR LIMÃO 
bebida não alcoólica, não fermentada, e 

gaseificada, composto por água mineral 

gaseificada, açúcar, suco natural 

concentrado de limão, aroma natural de 

limão. Embalagem plástica de 2 litros com 

data de fabricação e validade (mínimo 6 

meses) impressas na embalagem.  

UND 
2L 

150    

138 

REFRIGERANTE DIETÉTICO 

SABOR GUARANÁ Produto isento de 

sacarose.  Ingredientes: Água 

Gaseificada, Extrato de Guaraná, 

Acidulante Ácido Cítrico, Edulcorantes: 

Aspartame (34,8mg/100ml) e Acesulfame 

de Potássio (9,0mg/100ml), Conservador 

Benzoato de Sódio, Aromatizante e 

Corante Caramelo IV. Contém 

Fenilalanina.  Não conter glúten. Em 

embalagem plástica de dois litros com data 

de fabricação e validade (mínimo 6 meses) 

impressas na embalagem. 

UND 
2L 

135    

139 
REPOLHO verde, cabeças fechadas, sem 

ferimentos, firmes, sem manchas e 

coloração uniforme. 
KG 95    

140 

REQUEIJÃO CREMOSO produto a base 

de creme de leite, soro de leite, caseinato 

de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, 

fermentos lácteos, enzima protease, 

estabilizantes polifosfato de sódio e 

difosfato de sódio, conservante sorbato de 

potássio. Não conter glúten. Embalagem de 

220g, deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 
220g 

205    

141 

SAL Sal refinado iodado, sem excesso de 

umidade. Cristais brancos uniformes, isenta 

de sujidades e outras impurezas; iodado, 

com teor igual ou superior a 20 miligramas 

até o limite  máximo de 60 miligramas de 

iodo por quilograma de produto. 

Embalagem plástica de 1 kg, deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

339    

142 

SALSICHA Salsicha para cachorro 

quente: salsicha tipo hot dog; peso médio 

por unidade: 50 gramas. Com validade 

mínima de 6 meses. Deverá apresentar 

registro no SIF. 

KG 180    

143 

SOBRECOXA DE FRANGO Pedaços 

congelados, sem tempero, em pacotes 

íntegros, com registro em órgão 

competente. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº de lote. 

KG 510    

144 SUCO PARA DILUIR SABOR UND 278    
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GOIABA Produto integral de polpa de 

fruta não adoçado, sabor goiaba, em 

embalagem pet de 1 L, com rendimento 

mínimo de 9L. Prazo de validade mínima 

de 6 meses . 

1L 

145 

SUCO PARA DILUIR SABOR 

MARACUJÁ Produto integral de polpa de 

fruta não adoçado, sabor maracujá, em 

embalagem pet de 1 L, com rendimento 

mínimo de 12L. Prazo de validade mínima 

de 6 meses. 

UND 
1L 

278    

146 

SUPLEMEMTO ALIMENTAR 

INFANTIL SABORES Produto contendo 

sacarose, cacau em pó, maltodextrina, leite 

em pó desnatado instantâneo, entre outros. 

Produto rico em vitaminas e minerais. 

Sabor chocolate, baunilha ou morango. 

Embalagem integra de 400g contendo 

informações nutricionais, lote e validade. O 

produto deverá ser entregue com, no 

mínimo, 60% de sua validade.  

UND 50    

147 

TANGERINA PONKAN Produto íntegro, 

firme, sem manchas, amassados ou 

podridão; e tamanho uniforme. Peso médio 

por unidade de 120g, acondicionada em 

embalagem limpa de 1 kg. 

KG 415    

148 

TOMATE Produto sem defeitos na casca, 

bem desenvolvido e maduro; graúdo, com 

cor e conformação uniforme; podendo ser 

redondo ou alongado. A polpa deve ser 

intacta e firme e de aspecto fresco, 

acondicionada em embalagem limpa de 1 

kg. 

KG 1280    

149 

TOUCINHO DE BARRIGA DE 

CARNE SUÍNA PARA TORRESMO 
produzida e embalada em conformidade 

com as normas estabelecidas pela 

legislação vigente. No rótulo devem estar 

impressas de forma clara, indelével e 

indispensável as seguintes informações: 

Identificação de produto, prazo de validade 

e peso líquido, condições de 

armazenamento, número de registro no 

órgão competente e carimbo de SIF. 

 

KG 
50    

150 

TRIGO PARA QUIBE Descrição: 

Produto obtido a partir do cozimento, 

secagem e moagem do trigo em grãos. 

Embalagem primária plástica intacta, 

contendo informações nutricionais e 

validade mínima de 6 meses. Pct 500g. 

UND 250    

151 

UVA VERDE Produto íntegro, firme, sem 

manchas, podridão ou sujidades, tamanho 

uniforme. Com aspecto, aroma e sabor 

típicos do produto. 
As uvas não devem estar despencando. 

KG 30    

152 
UVA PASSAS Produto isento de sujidade 

e materiais estranhos, acondicionado em 

PCT 
200g 

128    
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saco plástico transparente e limpo, 

acondicionada em embalagem limpa de 

200 g. Validade mínima de 06 meses a 

contar da data de entrega. 

153 

VAGEM MANTEIGA, tamanho e 

coloração uniformes. Produto selecionado 

consistente ao toque e isento de partes 

amassadas ou batidas. Devem ser 

entreguem em embalagens de 1 kg. 

KG 75    

154 

VINAGRE Vinagre – agrim claro; 

fermentado acético de álcool, arroz ou 

vinho branco, em embalagem plástica de 

750ml. Produto com, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 
750ml 

152    

155 

FÓRMULA INFANTIL PARA OS 

PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA Leite 

de vaca desnatado modificado, para os 

primeiros seis meses de vida. Não deve 

conter glúten. Deve apresentar embalagem 

íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote.Embalagem 

400 gr 

UND 40    

156 

MAMÃO FORMOSA fruta apresentando 

tamanho, cor e conformação uniforme. 

Bem desenvolvida e madura, de aspecto 

fresco, sem amassados, podridão e 

acondicionada em embalagem limpa. 

UND 820    

 

PASSA-SE A LER: 

 

ITEM GÊNERO/DESCRIÇÃO UND QTD MARCA PREÇO UNIT 
PREÇO 

TOTAL 

1       

2       

3       

 

 DO ANEXO III TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ONDE SE LÊ: 

 

ITEM GÊNERO/DESCRIÇÃO UND QTD 

1 

ABACATE Produto com casca sã, sem ruptura, amassados ou 

escurecimento, não deve conter corpos estranhos aderidos à 

casca, perfuração ou apresentar podridão. Deve ser entregue 

ainda firme, sem haver completado sua maturação. Cada 

unidade deve conter aproximadamente 1 kg e deve ser 

entregue em embalagens limpas. 

KG 

180 
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2 

ABACAXI Produto fresco e firme, não deve conter corpos 

estranhos aderidos à casca; nem estar amassado, machucado, 

perfurado ou apresentar podridão e vazamento. Deve conter 

aproximadamente 1,5 kg por unidade e deve ser entregue em 

embalagem limpa. 

UND 
1,5Kg 

695 

3 

ABÓBORA ITALIANA Produto íntegro, firme, sem sinal de 

desidratação, sem manchas ou podridão, tamanho uniforme. 

Com casca firme, lisa, lustrosa, macia e limpa, cor verde 

brilhante, com aspecto fresco. Não deve apresentar manchas 

escuras que fogem do padrão, nem estar com aberturas ou 

cortadas. Deve ser entregue em embalagem limpa. 

KG 420 

4 

ABÓBORA MORANGA Produto íntegro, firme, sem 

manchas, cicatrizes ou podridão, tamanho uniforme. Com 

casca firme, lustrosa e limpa, cor verde brilhante, com aspecto 

fresco. Não deve apresentar manchas amareladas que fogem do 

padrão, nem estar com aberturas ou cortadas. Deve apresentar 

peso médio de 1 Kg por unidade e ser entregue em embalagem 

limpa. 

KG 745 

5 

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ DIETÉTICO 

Achocolatado em pó isento de açúcar e adoçado com 

edulcorantes artificiais ciclamato de sódio, aspartame, 

acesulfame-k e sacarina sódica. Acondicionado em embalagem 

plástica atóxica limpa de até 210g. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº de lote. 

UND 
210g 

56 

6 

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ Alimento deve 

conter os seguintes ingredientes: açúcar, cacau em pó, minerais 

(Na, Ca, Fe, Mg), maltodextrina, vitaminas (Complexo B, 

incluindo B12), emulsificante lecitina de soja, antioxidante 

ácido ascórbico, aromatizante. Deve conter embalagem 

primária de plástico com data de validade (no mínimo 60%) e 

lote legíveis.  A embalagem deve conter 800 gramas de 

produto e apresentar-se intacta no momento da entrega.  

UND 
800g 

313 

7 

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO Composto por água, 

edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, espessante 

carboximetilcelulose, conservante benzoato de sódio e 

acidulante ácido cítrico. Não contém Glúten. Deve ser 

aprovado pelo Ministério da Saúde e conter validade mínima 

de 6 meses.  Embalagem de 100 ml 

UND 
 

44 

8 

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ PARA FORNO E 

FOGÃO Produto em embalagem plástica limpa e íntegra 

contendo 66g. O produto deve ser composto por 

Maltodextrina, Ciclamato de sódio, Sacarina sódica e Citrato 

de sódio. Não deve conter glúten. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
66g 

56 

9 

ÁGUA MINERAL natural, acondicionada em garrafão 

retornável (dentro da validade e em bom estado de limpeza e 

conservação), capacidade de 20 L. Lacrada com tampa plástica 

descartável, sem vazamento, com lacre plástico de segurança. 

Deve conter no rótulo, data de engarrafamento, prazo de 

validade, nome da fonte e nome da empresa. 

UND 
20L 

495 

10 

ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafas de 

1,5L (dentro da validade e em bom estado de limpeza e 

conservação). Lacrada com tampa plástica descartável, sem 

vazamento, com lacre plástico de segurança. Deve conter no 

rótulo, data de engarrafamento, prazo de validade, nome da 

fonte e nome da empresa. 

UND 
1,5L 

1000 

11 ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafinhas de UND 4510 
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510ml (dentro da validade e em bom estado de limpeza e 

conservação). Lacrada com tampa plástica descartável, sem 

vazamento, com lacre plástico de segurança. Deve conter no 

rótulo, data de engarrafamento, prazo de validade, nome da 

fonte e nome da empresa. 

510ml 

12 

ALHO EM CABEÇA Produto íntegro, cheiro característico; 

dentes grandes e novos; limpos, firmes, sem manchas e 

podridão, sem murchamento e mofo. Deve ser entregue em 

embalagens limpas de 1 kg. 

KG 232 

13 

ALIMENTO EM PÓ SOLÚVEL PARA PREPARO DE 

LEITES SABOR MORANGO Alimento solúvel para ser 

adicionado ao leite, sabor morango. Não deve conter glúten. 

Embalagem plástica limpa e intacta contendo 400g.  Deve 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
400g 

200 

14 

AMENDOIM MOÍDO Produto torrado e moído, umidade 

máxima de 15%. Embalagem íntegra com 500 g, isento de 

sujidades, parasitas ou larvas, acondicionado em saco plástico 

transparente, atóxico, íntegro. Deve conter, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote.  

UND 
500g 

103 

15 

AMENDOIM EM GRÃO COM PELE Embalagem íntegra 

com 500g, isento de sujidades, parasitas ou larvas, 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, íntegro. 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

215 

16 

AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído de milho, 

isento de matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de umidade, 

fermentação ou ranço. O amido deve produzir ligeira 

crepitação quando comprimido entre os dedos. Embalagem 

contendo de 500 g. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
500g 

263 

17 

ARROZ INTEGRAL Arroz integral beneficiado, longo, fino, 

Tipo I. Deve conter de 4 a 6 gramas de Fibras Alimentares em 

cada 100 gramas do produto. Embalagem deve estar intacta, 

acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno transparente. 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

265 

18 

ARROZ POLIDO Tipo 1, longo e fino, grãos inteiros, isentos 

de sujidade, insetos de outros materiais estranhos, 

acondicionado em saco plásticos limpo, íntegro e transparente 

contendo 5kg. Apresentar bom rendimento. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade, nº do lote e registro no 

Ministério da Saúde. 

UND 
5Kg 

740 

19 

ATUM Embalagem contendo 170g de atum sólido, 

conservado em água e sal. Com lata íntegra, sem ferrugem, 

com selo do órgão fiscalizador, data de fabricação e validade 

na embalagem. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade 

e nº do lote.  

UND 
170g 

110 

20 
AVEIA EM FLOCOS Em embalagem primária de plástico, 

de 500 g. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
500g 

400 

21 
AZEITONA Produto em conserva, sem caroço, em 

embalagem de vidro com peso bruto de 800g. Com data de 

fabricação e validade impressas na embalagem. 

UND 
800g 

133 

22 
AÇAFRÃO Açafrão da terra (Cúrcuma longa) em pó. Em 

embalagem de 50g. Deve conter, no mínimo 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
50g 

60 

23 
AÇÚCAR CRISTAL Pacote de 5Kg, isento de sujidades, 

acondicionado em  embalagem plástica atóxica limpa, 

resistente e íntegra. Com aspecto, cor e cheiros próprios e 

UND 
5Kg 

914 
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sabor doce.  Conter, no mínimo, 60% de sua validade, nº do 

lote e registro no Ministério da Saúde.   

24 

AÇÚCAR REFINADO Produto amorfo, obtido de cana de 

açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, sem 

fermentação, sem empedramento, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. 

Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente 

fechados contendo 1kg. Conter, no mínimo, 60% de sua 

validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

UND 
1Kg 

114 

25 

BACON DEFUMADO Carne suína com gordura, resfriada, 

embalada em filme Pvc transparente ou saco plástico 

transparente, contendo identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de validade e SIF.  

KG 170 

26 

BANANA PRATA Deve estar em pencas firmes, não deve 

conter corpos estranhos aderidos à casca, não deve estar 

machucada, nem descascada ou com partes podres. Todas 

devem estar no mesmo estágio de amadurecimento, o qual será 

determinado no momento da encomenda. Peso aproximado por 

unidade: 100g. Entregue em embalagem limpa. 

KG 3160 

27 

BANANA CATURRA Deve estar em pencas firmes, não deve 

conter corpos estranhos aderidos à casca, não deve estar 

machucada, nem descascada ou com partes podres. Todas 

devem estar no mesmo estágio de amadurecimento, o qual será 

determinado no momento da encomenda. Peso aproximado por 

unidade: 100g. Entregue em embalagem limpa. 

KG 170 

28 
BATATA PALHA Embalada em pacote de 400g, deverá ser 

crocante, conter gordura vegetal. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
400g 

310 

29 

BATATA DOCE Tubérculo limpo e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma, sabor e cor 

da polpa típicos da variedade, com uniformidade no tamanho e 

cor. Não deve conter rachaduras, perfurações e cortes 

provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Devem 

estar isentos de umidade externa anormal, odor e sabor 

estranhos, resíduos de fertilizantes, parasitas e larvas. Deve ser 

entregue em embalagem limpa. 

KG 230 

30 
BATATA INGLESA Produto fresco íntegro, firme, sem 

manchas esverdeadas ou brotos ou podridão.  Tamanho 

uniforme. Deve ser entregue em embalagem limpa. 
KG 1486 

31 

BERINJELA comum, tamanho e coloração uniforme, firme e 

intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 

perfurações, cortes), acondicionada em embalagem limpas. 

Coloração característica do produto. 

KG 230 

32 

BETERRABA Produto íntegro, firme, fresco, sem manchas 

ou podridão, tamanho uniforme, cor vermelho intenso, sem 

rupturas e sujidades. Deve ser entregue em embalagem limpa. 
KG 175 

33 

BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA Biscoito doce, 

sabor coco, em formato de rosquinhas. A cada 60 g de produto, 

deve conter: 

Calorias: 130, Gorduras: 3.1g, Carboidratos: 0g, Proteína: 2g. 

Em embalagem primária plástica íntegra, com lote, data de 

fabricação e validade impressas na embalagem. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. Embalagem de 

1,50 kg 

KG 1020 

34 
BISCOITO DE POLVILHO Biscoito de polvilho, isento de 

glúten, formato tipo argola ou comprido, embalado em sacos UND 530 
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plásticos transparente resistentes, pesando 100 gramas o 

pacote. 90% do produto deve estar com suas características 

físicas intactas (não quebrados). No seu rótulo deverá conter 

informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, 

data de fabricação, validade e lote.  

35 

BISCOITO TIPO MAISENA Biscoito composto dos 

seguintes ingredientes, nesta ordem: farinha de trigo, amido de 

milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada. A porção de 30 g 

deve ter a seguinte composição nutricional: máximo de 119 

kcal, mínimo de 1,1 g de fibra, 6,6 mg de cálcio, máximo de 

0,3 g gordura saturada e 0 g de gordura trans.  Deve conter, no 

mínimo, 60% se sua validade e nº do lote, e embalagem 

primária em plástico. Pesando 0,400 kg o pacote.  

KG 760 

36 

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL Biscoito 

salgado contendo farinha de trigo integral em sua constituição. 

Deve conter menos de 0,3 gramas de gordura saturada e 

aproximadamente 2,5 gramas de Fibras Alimentares em 30 

gramas do produto. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. Embalagem atóxica limpa e íntegra de 

180g.  

UND 
180g 

1405 

37 

BOMBOM fresco, com recheio de castanha e caju e cobertura 

de chocolate ao leite. Embalagem secundária de 1 kg. O 

produto deve conter data de fabricação e validade impressos na 

embalagem. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 

meses a contar da data de entrega.  

PACOTE 
1Kg 

170 

38 

BOMBOM fresco, com recheio de chocolate ao leite  coberto 

com chocolate branco. Embalagem secundária de 1 kg. O 

produto deve conter data de fabricação e validade impressos na 

embalagem. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 

meses a contar da data de entrega.  

PACOTE 

1Kg 
20 

39 
CAFÉ EM PÓ Produto torrado, embalagem de 500g, íntegra. 

Produto com no mínimo 06 meses de validade a contar da data 

de entrega e nº do lote.  

UND 
500g 

1390 

40 

CANELA EM PÓ Fina, homogênea, obtida da casca de 

espécimes vegetais genuínos, de coloração parda amarela ou 

marrom claro, com cheiro aromático e sabor próprio, livre de 

sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionada 

em pote plástico atóxico, contendo 30 gramas. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
30g 

102 

41 

CANJIQUINHA Canjiquinha de milho amarelo, fina, livre de 

impurezas. Embalagem plástica transparente, atóxica, 

contendo 1kg. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e 

nº do lote. 

UND 
1Kg 

280 

42 

CARNE BOVINA Cortes: Acém moído. Sem sebo, nervos ou 

gordura em excesso. Embalada individualmente pelo 

fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, cor característica 

avermelhada, cheiro característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter rótulo em embalagem 

lacrada, contendo data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local de processamento. 

Deverá ser proveniente de abatedouro legalizado, com registro 

no SIF ou IMA. 

KG 1710 

43 

CARNE BOVINA Cortes: Músculo em cubos. Sem sebo, 

nervos ou gordura em excesso. Embalada individualmente pelo 

fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, cor característica 

avermelhada, cheiro característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter rótulo em embalagem 

KG 1390 
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lacrada, contendo data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local de processamento. 

Deverá ser proveniente de abatedouro legalizado, com registro 

no SIF ou IMA. 

44 

CARNE BOVINA – Cortes: Alcatra peça.  Sem sebo, nervos 

ou gordura em excesso. Embalada individualmente pelo 

fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, cor característica 

avermelhada, cheiro característico, não deverá apresentar-se 

pegajosa ou com água.  Deverá conter rótulo em embalagem 

lacrada, contendo data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local de processamento. 

Deverá ser proveniente de abatedouro legalizado, com registro 

no SIF ou IMA. 

KG 80 

45 
CEBOLA Branca. Produto íntegro, firme, sem manchas ou 

podridão; tamanho grande e uniforme, acondicionada em 

embalagem limpa. 
KG 1345 

46 

CENOURA VERMELHA Produto íntegro, firme, sem 

manchas ou podridão. Tamanho uniforme. Com aspecto, 

aroma e sabor típicos do produto, cor laranja vivo, livres de 

umidade externa e com aspecto fresco, acondicionada em 

embalagem limpa. 

KG 1226 

47 

CHOCOLATE AO LEITE TIPO CONFEITEIRO 

FRACIONADO PARA GLASSAR Produto deve conter: 

Açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, óleo vegetal, leite em 

pó desnatado, emulsificantes lecitina de soja (INS 322) e 

poliglicerol polirricinoleato (INS476) e aromatizantes idêntico 

ao natural. Produto em embalagem plástica lacrada contendo 

informações sobre o produto e data de validade. Produto deve 

conter 1 kg.  

KG 35 

48 

CHOCOLATE MEIO AMARGO TIPO CONFEITEIRO 

FRACIONADO PARA GLASSAR Produto deve conter: 

Açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, óleo vegetal, 

emulsificantes lecitina de soja (INS322) e poliglicerol 

polirricinoleato (INS476) e aromatizantes idêntico ao natural. 

Produto em embalagem plástica lacrada contendo informações 

sobre o produto e data de validade. Produto deve conter 1 kg. 

KG 35 

49 

CHUCHU Produto íntegro, firme, sem manchas ou podridão. 

De primeira categoria, tamanho uniforme. Com aspecto, aroma 

e sabor típicos do produto, cor verde claro, livres de umidade 

externa e com aspecto fresco, acondicionada em embalagem 

limpa. 

KG 415 

50 

COCO RALADO Produto obtido do fruto do coqueiro, por 

processo tecnológico adequado e separado parcialmente da 

emulsão óleo/água (leite de coco) por processos mecânicos. 

Não deve conter adição de açúcar. Embalagem primária 

plástica. Pacote de 1Kg. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

115 

51 
COLORAU Corante natural à base de fubá e urucum, 

embalagem plástica transparente e íntegra (pacote de 500 g). 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
500g 

322 

52 

CREME DE LEITE Embalado em lata de 300 g, íntegra, sem 

ferrugem, ou amassado. Com registro do órgão fiscalizador, 

data de fabricação e contendo, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.  

UND 
300g 

210 

53 
CREME DE MILHO – produzido com 100% de milho. 

Utilizado nas receitas para bolos, patês, tortas, biscoitos, 

mingaus, creme para tortas. Valores nutricionais: valor 

UND 500g 40 
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energético 175 Kcal = 70KJ, carboidratos 37g, proteínas 1,3g, 

gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra alimentar 1,7g e 

sódio 0g.  Sem umidade ou mofo, em embalagem íntegra e 

limpa de 500g. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade 

e nº do lote. 

54 
ERVA DOCE Produto desidratado, condicionado em 

embalagem plástica, contendo 40g. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
40g 

30 

55 

EXTRATO DE TOMATE Produto resultante da 

concentração da polpa do tomate. O produto deve estar isento 

de fermentação e não indicar processamento defeituoso. 

Embalagem em lata, íntegra, contendo 340g. Deve conte, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
340g 

336 

56 

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Grupo seca, 

subgrupo fina, tipo 1. Embalagem plástica transparente e 

íntegra, contendo 1kg. Produto livre de carunchos, gorgulhos e 

larvas. Sem umidade ou mofo. Deve conter, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

445 

57 

FARINHA DE MILHO Produto oriundo do milho, livre de 

caruncho, gorgulhos e larvas. Sem umidade ou mofo, em 

embalagem íntegra e limpa de 1kg. O produto de conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

65 

58 

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS Produto oriundo do 

milho, livre de caruncho, gorgulhos e larvas. Sem umidade ou 

mofo, em embalagem íntegra e limpa de 1kg. O produto de 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

105 

59 

FARINHA DE TRIGO Produto obtido do trigo moído, 

limpo. Especial, Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico 

(Vitamina B9). Embalagem plástica de 1 Kg. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

290 

60 

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Produto processado do 

trigo, contendo a parte externa do grão (farelo e germe). Não 

deverá apresentar mistura com outras farinhas, formação de 

grumos (umidade) e resíduos ou impurezas. Embalagem deve 

estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno 

transparente e bem vedado, contendo 1kg. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 100 

61 

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Produto 

obtido do trigo moído, limpo. Tipo 1, enriquecido com ferro e 

ácido fólico (Vitamina B9) e com adição de fermento químico. 

Embalagem plástica de 1 Kg. Deve conter, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 1Kg 300 

62 

FEIJÃO CARIOCA Feijão tipo 1, novo, constituído de grãos 

inteiros, isento de material terroso, sujidade, insetos de mistura 

de outras variedades e espécies. Acondicionado em 

embalagem plástica transparente atóxica, contendo 1 kg. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

2020 

63 

FEIJÃO PRETO Feijão preto tipo 1, novo, constituído de 

grãos inteiros, isento de material terroso, insetos, sujidade e 

mistura de outras variedades e espécies. Acondicionado em 

embalagem plástica transparente atóxica, contendo 1 kg. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

362 

64 

FERMENTO BIOLÓGICO Produto obtido de culturas puras 

de leveduras (Saccharomyces cerevisias) por procedimento 

tecnológico adequado para aumentar o volume e a porosidade 

dos produtos forneados. Produto granulado  seco. Isento de 

matéria terrosa e detritos vegetais e animais, não possuir cheiro 

UND 43 
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de mofo e sabor amargo. Embalagem aluminizada de 125g. O 

produto deve apresentar validade mínima de 2 meses a contar 

da data de entrega. 

65 

FERMENTO QUÍMICO Produto composto de: Amido de 

milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalagem de 

250g, íntegra, com número do Lote e prazo de validade. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
250g 

75 

66 

FILÉ DE PEITO DE FRANGO Sem pele, osso ou 

cartilagem. Congelado. Acondicionado em bandeja de 31VC e 

envolto em embalagem plástica lacrada, na qual deve conter, o 

nome do fabricante, data de fabricação e validade, e SIF.  Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade. 

KG 2180 

67 

FIGADO DE FRANGO -  produto congelado, sem tempero, 

em pacotes íntegros, com registro em órgão competente e data 

de validade. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade. 

kG 30 

68 

FRANGO abatido, inteiro (sem cabeça, vísceras e pés) 

congelado, embalagem em filme PVC transparente ou saco 

plástico transparente, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade. 

KG 160 

69 

FUBÁ Produto obtido do grão de milho moído; de cor 

amarela. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Ausência 

de umidade, fermentação e ranço; isento de sujidades, parasitas 

e larvas. Acondicionada em embalagem plástica transparente e 

atóxica de 1kg. O produto deve ser fortificado com ferro e 

ácido fólico. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade 

e nº do lote. 

UND 
1Kg 

405 

70 

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA 

ISOLADA DE SOJA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 

MESES DE VIDA Fórmula infantil à base de proteína isolada 

de soja enriquecida com ferro e adicionada de L-metionina. 

Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. Indicado para 

lactentes a partir do 06 meses com intolerância à lactose ou em 

situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca da dieta. 

Deve apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. Embalagem de 400 

gr 

UND 
 

10 

71 

FÓRMULA INFANTIL PARA OS PRIMEIROS 6 MESES 

DE VIDA Leite de vaca desnatado modificado, para os 

primeiros seis meses de vida. Não deve conter glúten. Deve 

apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. Embalagem de 400 gr 

UND 40 

71 

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA 

ISOLADA DE SOJA PARA CRIANÇAS PARA OS 

PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA Fórmula infantil à base de 

proteína isolada de soja enriquecida com ferro e adicionada de 

L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas. 

Indicado para lactentes desde o nascimento até os 06 meses 

com intolerância à lactose ou em situações nas quais for 

indicado retirar o leite de vaca da dieta. Não deve conter 

glúten. Validade mínima de 6 meses a contar da data de 

entrega. Deve apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.Embalagem de 

400 gr 

UND 10 

72 
FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS A PARTIR 

DOS 6 MESES DE VIDA Leite de vaca desnatado 
UND 80 
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modificado, para crianças de 6 meses a 1 ano. Não deve conter 

glúten. Deve apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.Embalagem de 

400 gr 

73 

FORMULA INFANTILA ACRESCIDA DE 

PREBIÓTICOS PARA OS PRIMEIROS 6 MESES DE 

VIDA Fórmula infantil de partida, adcionada de prebióticos 

(GOS e FOS), com relação caseína/proteína do soro 40:60. 

Deve conter de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima 

digestibilidade. Não  deve conter glúten. Validade mínina de 

60%a contar da data de entrega. Deve apresentar embalagem 

íntegra e nº  do lote.Embalagem de 400 gr 
 

 

UND 20 

74 

GELATINA EM PÓ DIETÉTICA Pó para preparo de 

gelatina, sabores diversos. Não deve conter açúcar e sim 

edulcorantes artificiais. Em embalagem apropriada; embalada 

em saco plástico leitoso. Unidade com 35g. Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
35g 

65 

75 

GELATINA EM PÓ Pó para preparo de gelatina, sabores 

diversos. Em embalagem apropriada; embalada em saco 

plástico leitoso. Unidade com 35g. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade, e nº do lote. 

UND 
35g 

300 

76 

INHAME raiz tuberosa, alongada, de cor castanha-clara, caule 

volúvel, cilíndrico, tênue, com cerca de 3 mm de diâmetro, 

sem pelos, esparsamente aculeado branco, tamanho médio, de 

colheita recente. 

KG 85 

77 

IOGURTE Iogurte com polpa de fruta em embalagem plástica 

reforçada. Sabores sortidos. Embalagem individual de 1 Litro. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade, registro no 

SIF ou IMA, e nº do lote. 

L 1550 

78 

LAGARTO BOVINO Deverá conter rótulo em embalagem 

lacrada, contendo data de embalagem e validade, e 

informações sobre o fabricante e/ou local de processamento. 

Deverá ser proveniente de abatedouro legalizado, com registro 

no SIF ou IMA. 

KG 130 

79 
LARANJA Produto íntegro, firme, sem manchas ou podridão; 

de tamanho uniforme. Peso médio por unidade de 100g, 

acondicionada em embalagem limpa de 1kg. 
KG 2470 

80 

LEITE CONDENSADO Produto composto basicamente por 

leite integral, açúcar e lactose. Embalagem de 395 g, com 

dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo 

de 81validade, peso líquido, e selo de inspeção 

UND 
395g 

220 

81 

LEITE UHT DESNATADO Produto líquido desnatado, 

contendo, no máximo, 1% de gordura. Embalagem 

aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de fabricação e 

prazo de validade. Produto deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade, nº de lote. Registro no SIF ou IMA. 

L 310 

82 

LEITE UHT ISENTO DE LACTOSE Produto líquido 

integral, contendo a enzima lactase. Embalagem aluminizada 

de 1L, íntegra e que contenha data de fabricação, prazo de 

validade e especificação de que é isento de lactose. Produto 

deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade, nº de lote. 

Registro no SIF ou IMA. 

L 280 

83 
LEITE DE COCO Leite de coco com baixo teor de gordura, 

pasteurizado, homogeneizado. Acondicionado em garrafa de 

vidro com 500 ml. Validade mínima de 6 meses a partir da 

UND 
500ml 

132 
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data de entrega do produto. 

84 

LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL Bebida a base de 

soja em sabor natural. Deve ser isenta de colesterol e de 

lactose. Deve conter 240 mg de cálcio em cada 200ml do 

produto, e conter as Vitaminas A, complexo B, C, D e E. Deve 

vir em embalagens de 1L. Deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. 

UND  
1L 

80 

85 

LEITE DE SOJA SABORES DE FRUTAS OU 

CHOCOLATE Bebida a base de soja em sabor natural. Deve 

ser isenta de colesterol e de lactose. Deve conter 240 mg de 

cálcio em cada 200ml do produto, e conter as Vitaminas A, 

complexo B, C, D e E. Deve vir em embalagens individuais de 

200 mL. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 

nº do lote.  

UND 
200ml 

200 

86 

LEITE EM PÓ INTEGRAL Produto em pó integral obtido 

por desidratação do leite de vaca e apto para a alimentação 

humana, mediante processos tecnológicos adequados. Deve ter 

boa solubilidade. Embalagem limpa aluminizada de 1kg. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote.Embalagem de 400 gr 

UNd 1020 

87 

LEITE UHT Produto líquido integral. Embalagem 

aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de fabricação e 

prazo de validade. Produto deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade, nº de lote. Registro no SIF ou IMA. 

L 6940 

88 

LIMÃO TAITI, com cascas sem traços de descoloração, 

intactas, firmes, sem podridão, limpas; frutos bem 

desenvolvidos e de aspecto fresco. Com boa produção de 

caldo. Embalagem limpas e cobertas, sem comprometer a 

integridade dos alimentos. 

KG 775 

89 

LINGÜIÇA CALABRESA preparada com carne não mista, 

toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem 

umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas, 

mantida em temperatura e refrigeração adequada, 

acondicionada em saco de polietileno, contendo 2,5 kg, c/ 

validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega. A 

embalagem deve conter o SIF. 

KG 90 

90 

LINGÜIÇA DE FRANGO Produto composto unicamente por 

carne de frango, com espessura fina, embalagem original 

contendo o SIF ou IMA. Cor correspondente a sua 

composição, refrigerada. Aspecto, cheiro, sabor e cor 

característicos. Deverá estar isento de manchas ou líquidos 

pardacentos. Embalagem de 1 kg. Deverá apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 420 

91 

LINGÜIÇA DE PORCO Produto feito a partir de carne 

suína, embalagem original contendo o SIF ou IMA. Cor 

correspondente a sua composição, refrigerada. Aspecto, cheiro, 

sabor e cor característicos. Deverá estar isento de manchas ou 

líquidos pardacentos. Embalagem de 1 kg. Deverá apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 160 

92 

LOMBO SUINO Sem gordura em excesso. Cor característica, 

cheiro característico, não deverá apresentar-se pegajosa ou 

com água.  Deverá conter rótulo em embalagem lacrada, 

contendo data de embalagem e validade, e informações sobre o 

fabricante e/ou local de processamento. Deverá ser proveniente 

de abatedouro legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 210 

93 
LOURO Folha de louro seca, em embalagem plástica íntegra 

contendo 4g. As folhas na devem estar muito quebradas e o 

UND 
4g 

80 
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produto deverá ser entregue dentro do prazo de validade. 

94 

MACARRÃO ESPAGUETE Macarrão com ovos, isento de 

corantes artificiais, sujidades e parasitas, tipo espaguete (pcte 

de 500g). Embalagem intacta e limpa. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 
500g 

650 

95 

MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL Macarrão a base 

de farinha de trigo integral, produto rico em fibras. Isento de 

sujidades e parasitas, tipo espaguete (pcte de 500g). 

Embalagem intacta e limpa. Deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº de lote. 

UND 500g 300 

96 

MACARRÃO PICADO, Macarrão com sêmola e ovos, 

isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, tipo picado 

(pcte de 1kg). Embalagem intacta e limpa. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº de lote.  

UND 
1Kg 

650 

97 

MACARRÃO TALHARINE, Macarrão com sêmola e ovos, 

isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, tipo 

talharine (pcte de 500g). Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

50 

98 

MACARRÃO DE LETRINHAS Macarrão com ovos, isento 

de corantes artificiais, sujidades e parasitas, em formato de 

letrinhas (pcte de 500g). Embalagem intacta e limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

90 

99 

MACARRÃO PARAFUSO Macarrão com sêmola e ovos, 

isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, tipo 

parafuso (pct com 500g). Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

170 

100 

MAIONESE Composto basicamente por água, óleo vegetal, 

vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, sal, 

suco de limão, acidulante, espessante,conservador, corante 

páprica, e antioxidantes. Não deve conter glúten. A embalagem 

deve estar íntegra, limpa e possuir 500 g. 

UND 
500g 

138 

101 

MAIONESE LIGHT Composto basicamente por água, óleo 

vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, 

açúcar, sal, suco de limão, acidulante, espessante, conservador, 

corante páprica, e antioxidantes. Não deve conter glúten. A 

embalagem deve estar íntegra, limpa e possuir 500 g. 

UND 500g 30 

102 
MANGA TOMMY Produto íntegro, firme, sem manchas, 

podridão ou sujidades, tamanho uniforme. Com aspecto, aroma 

e sabor típicos do produto. 
KG 275 

 

 

103 

MANTEIGA Produto tendo, necessariamente, os ingredientes 

creme de leite, pasteurizado, e cloreto de sódio; em 

embalagens de polietileno atóxico de 500g. Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
500g 

538 

104 

MARACUJÁ Produto íntegro, sem manchas ou podridão, sem 

sujidades, tamanho uniforme e apresentar boa quantidade de 

polpa. Embalagem primária de polietileno transparente de 1 

kg. 

KG 365 

105 

MARGARINA Produto composto por óleos vegetais líquidos 

e interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, 

soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 U.I de 

vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de 

ácidos graxos (INS 471) e lecitina de soja (INS 322), 

conservadores: sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de 

sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330), 

antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS 319) e EDTA 

(INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante 

betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e 

UND 
500g 

 

 

 

220 
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corantes naturais: de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 

100). Deve ser entregue em embalagem intacta contendo 500 g 

e conter o SIF. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote.  

106 

MASSA PARA PASTEL produto composto por: farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Água, açúcar, Sal, 

Gordura vegetal,  Margarina,  Álcool alimentício, 

Emulsificante: Lecitina de soja (INS 322), Reguladores de 

acidez: Ácido Cítrico (INS 330) e Ácido Lático (INS 270),  e 

Conservador: Sorbato de Potássio (INS 202).  Embalagem 

intacta e limpa. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. Embalagem de 500g. 

UND 
500g 

235 

107 
MAÇÃ Produto íntegro, firme, sem manchas, amassados ou 

podridão; tamanho uniforme. Peso médio por unidade de 100g, 

acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 
KG 2490 

108 

MELANCIA Produto íntegro, firme, sem manchas ou 

podridão; de tamanho uniforme e adequado grau de maturação, 

acondicionada em embalagem limpa. Peso médio da unidade 

10 kg. 

KG 1645 

109 
MILHO VERDE Milho Verde, em conserva, embalagem 

íntegra contendo 300 gramas , com identificação do produto, 

marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.   

UND 
200g 

245 

110 

MILHO DE CANJICA Milho branco, tipo 1, despeliculado, 

grãos livres de mofo, livre de caruncho e larvas. Embalagem 

plástica transparente de 500g. Apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade nº do lote. 

UND 
500g 

265 

111 

MILHO DE PIPOCA Produto em saco plástico transparente 

e íntegro, isento de sujidades, carunchos, insetos ou qualquer 

outro que não o próprio milho da pipoca. Embalagem contendo 

500 g. Apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº de 

lote.  

UND 
500g 

470 

112 
MISTURA PARA BOLO - Sabores diversos. Embalagem 

com dados de identificação do produto, marca do fabricante, 

data de fabricação, prazo de validade. 

UND 
400g 

383 

113 

ÓLEO DE SOJA Produto em embalagem pet de 900 ml; tipo 

1; sem cheiro de ranço ou odor diferenciado. A embalagem 

deve estar íntegra, sem amassados ou outras alterações. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
900ml 

1242 

114 
ORÉGANO Produto desidratado. Em embalagem íntegra de 

200g, com cheiro característico. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade. 

UND 
200g 

170 

115 

OVO BRANCO Classe A; íntegro, limpo, sem mofo, sem 

microfissuras, pesando no mínimo 45g cada ovo, com no 

máximo 4 dias de fabricação, registro no SIF  ou IMA; sem 

cheiro de enxofre ou podridão. Apresentação em embalagem 

limpa. 

PENTE 
 

800 

116 

PALMITO DE AÇAÍ Produto em conserva em embalagens 

de aproximadamente 550g. Com selo de fiscalização do órgão 

responsável. Data de fabricação e validade impressos na 

embalagem. 

UND 30 

117 

PAÇOCA DE AMENDOIM produto a base de amendoim, 

farinha de mandioca e açúcar. Peso por unidade 20g, embalada 

individualmente, integra e inteira. Validade mínima de 5 

meses.  

UND 1000 

118 
PAÇOCA DE AMENDOIM DIETETICA produto a base de 

amendoim, farinha de mandioca. Não deve conter açúcar e 

possuir essa especificação na embalagem. Peso por unidade 

UND 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Açúcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Açúcar
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20g, embalada individualmente, integra e inteira. Validade 

mínima de 5 meses. 

119 

PERNIL SUÍNO Carne suína sem manchas de qualquer 

espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor e 

sabor característico. A carne deve vir congelada e não devem 

apresentar gelo superficial, água dentro da embalagem, nem 

qualquer sinal de recongelamento (gelo de cor avermelhada, 

por exemplo).  A peça deve vir com osso, de acordo com a 

especificação do pedido. O produto deve conter o selo de 

inspeção sanitária Federal ou Estadual. 

KG 370 

120 

PIMENTÃO Pimentão verde ou vermelho de acordo com a 

demanda. Produto fresco, íntegro, firme, sem manchas ou 

podridão; de primeira categoria e tamanho uniforme, 

acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 

KG 640 

121 

PIRULITO ingredientes: açúcar, xarope de glucose, goma 

base, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de 

acidez lactato de sódio, umectante glicerina e corante artificial.  

Valor energético 46 kcal=192 kJ Carboidratos 12g Proteínas 

0g Gorduras Totais 0g Gorduras Saturadas 0g Gorduras Trans 

0g Fibra Alimentar 0g Sódio 0mg na porção de 12g ou 01 

unidade. Pacotes 700 gramas. 

UND 125 

122 

POLVILHO AZEDO Produto isento de matéria terrosa, 

fungos e parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. O 

produto deve produzir ligeira crepitação quando comprimido 

entre os dedos. Embalagem íntegra com 1kg; livre de 

carunchos, gorgulhos e larvas. Sem umidade e mofo. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade. 

KG 380 

123 

POLVILHO DOCE Produto isento de matéria terrosa, fungos 

e parasitos, livre de umidade, fermentação ou ranço. O produto 

deve produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os 

dedos. Embalagem íntegra com 1kg; livre de carunchos, 

gorgulhos e larvas. Sem umidade e mofo. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de validade. 

KG 53 

124 

PRESUNTO Feito a partir da carne de frango ou peru. 

Aspecto sensorial característico, sem sinal de umidade e 

viscosidade, registro no SIF ou IMA, deverá ser entregue 

refrigerado, embalado e fatiado (o local deverá apresentar 

padrões higiênicos sanitários adequados). 

KG 165 

125 

PROTÉINA TEXTURIZADA DE SOJA FINA E ESCURA 

Produto obtido da farinha desengordurada de soja, com 

aspecto, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas 

e larvas, acondicionada em saco plástico transparente, atóxica 

de 1kg. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

KG 200 

126 

PÃO DOCE MINI Pão de doce de 25g. Tendo 

necessariamente, os ingredientes farinha de trigo, fermento 

fresco, sal, açúcar e água. O pão deverá ser feito no dia da 

entrega, estando, portanto, novo, bem assado, armazenado em 

local adequado segundo legislação específica. Os pães deverão 

ser entregues em recipiente plástico limpo e bem tampado. O 

local de manipulação e distribuição do produto deve manter 

padrões de higiene sanitária. 

KG 3000 

127 

PÃO DE FORMA Produto fresco, sem bolor. Embalado em 

embalagem plástica com 350 g. O produto deve conter lote, 

data de fabricação e validade impressos na embalagem. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% da validade. 

PCT 
350g 

850 

128 PÃO DOCE Pão de doce de 50g. Tendo necessariamente, os KG 4550 
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ingredientes farinha de trigo, fermento fresco, sal, açúcar e 

água. O pão deverá ser feito no dia da entrega, estando, 

portanto, novo, bem assado, armazenado em local adequado 

segundo legislação específica. Os pães deverão ser entregues 

em recipiente plástico limpo e bem tampado. O local de 

manipulação e distribuição do produto deve manter padrões de 

higiene sanitária. 

129 

PÃO FRANCÊS Pão de sal de 50g. Tendo necessariamente, 

os ingredientes farinha de trigo, fermento fresco, sal, açúcar e 

água. O pão deverá ser feito no dia da entrega, estando, 

portanto, novo, bem assado, armazenado em local adequado 

segundo legislação específica. Os pães deverão ser entregues 

em recipiente plástico limpo e bem tampado. O local de 

manipulação e distribuição do produto deve manter padrões de 

higiene sanitária. 

KG 13750 

130 
PÊRA WILLIANS produto íntegro, firme, sem manchas, 

amassados ou podridão e tamanho uniforme. 
KG 60 

131 

QUEIJO MINAS FRESCO Consistência pastosa, não 

sofrendo processo de maturação, tendo por isso sabor de leite 

fresco ou acidificado, a cor é geralmente branca, e quando 

existe a casca, está é muito fina, acondicionado em embalagem 

limpa, com 1 kg. 

KG 250 

132 

QUEIJO TIPO MUÇARELA Aspecto sensorial 

característico, registro no SIF ou IMA, deverá ser entregue em 

pedaço ou fatiada, segundo solicitação. Quando fatiada, não 

deverá conter resíduos de outros alimentos. Deverá ser 

entregue em embalagem plástica limpa. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade. 

KG 562 

133 
QUIABO deve estar íntegro e firme; sem cortes ou corpos 

estranhos sobre o produto, acondicionado em embalagem 

plástica limpa de 1 kg. 
KG 322 

134 

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água 

mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de 

guaraná, aroma natural de guaraná. Embalagem plástica de 2 

litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 meses) 

impressas na embalagem. 

UND 
2L 

465 

135 

REFRIGERANTE SABOR LARANJA bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água 

mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de 

laranja, aroma natural de laranja. Embalagem plástica de 2 

litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 meses) 

impressas na embalagem.  

UND 
2L 

385 

136 

REFRIGERANTE À BASE DE COLA bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água 

mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de cola, 

aroma natural de cola. Embalagem plástica de 2 litros com data 

de fabricação e validade (mínimo 6 meses) impressas na 

embalagem.  

UND 
2L 

485 

137 

REFRIGERANTE SABOR LIMÃO bebida não alcoólica, 

não fermentada, e gaseificada, composto por água mineral 

gaseificada, açúcar, suco natural concentrado de limão, aroma 

natural de limão. Embalagem plástica de 2 litros com data de 

fabricação e validade (mínimo 6 meses) impressas na 

embalagem.  

UND 
2L 

150 

138 
REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁ 
Produto isento de sacarose.  Ingredientes: Água Gaseificada, 

UND 
2L 

135 
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Extrato de Guaraná, Acidulante Ácido Cítrico, 

Edulcorantes: Aspartame (34,8mg/100ml) e Acesulfame de 

Potássio (9,0mg/100ml), Conservador Benzoato de Sódio, 

Aromatizante e Corante Caramelo IV. Contém 

Fenilalanina.  Não conter glúten. Em embalagem plástica de 

dois litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 meses) 

impressas na embalagem. 

139 
REPOLHO verde, cabeças fechadas, sem ferimentos, firmes, 

sem manchas e coloração uniforme. 
KG 95 

140 

REQUEIJÃO CREMOSO produto a base de creme de leite, 

soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, 

fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes polifosfato 

de sódio e difosfato de sódio, conservante sorbato de potássio. 

Não conter glúten. Embalagem de 220g, deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
220g 

205 

141 

SAL Sal refinado iodado, sem excesso de umidade. Cristais 

brancos uniformes, isenta de sujidades e outras impurezas; 

iodado, com teor igual ou superior a 20 miligramas até o limite  

máximo de 60 miligramas de iodo por quilograma de produto. 

Embalagem plástica de 1 kg, deve apresentar, no mínimo, 60% 

de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

339 

142 
SALSICHA Salsicha para cachorro quente: salsicha tipo hot 

dog; peso médio por unidade: 50 gramas. Com validade 

mínima de 6 meses. Deverá apresentar registro no SIF. 
KG 180 

143 

SOBRECOXA DE FRANGO Pedaços congelados, sem 

tempero, em pacotes íntegros, com registro em órgão 

competente. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade 

e nº de lote. 

KG 510 

144 

SUCO PARA DILUIR SABOR GOIABA Produto integral 

de polpa de fruta não adoçado, sabor goiaba, em embalagem 

pet de 1 L, com rendimento mínimo de 9L. Prazo de validade 

mínima de 6 meses . 

UND 
1L 

278 

145 

SUCO PARA DILUIR SABOR MARACUJÁ Produto 

integral de polpa de fruta não adoçado, sabor maracujá, em 

embalagem pet de 1 L, com rendimento mínimo de 12L. Prazo 

de validade mínima de 6 meses. 

UND 
1L 

278 
 

 

 

146 

SUPLEMEMTO ALIMENTAR INFANTIL SABORES 

Produto contendo sacarose, cacau em pó, maltodextrina, leite 

em pó desnatado instantâneo, entre outros. Produto rico em 

vitaminas e minerais. Sabor chocolate, baunilha ou morango. 

Embalagem integra de 400g contendo informações 

nutricionais, lote e validade. O produto deverá ser entregue 

com, no mínimo, 60% de sua validade.  

UND 50 

147 

TANGERINA PONKAN Produto íntegro, firme, sem 

manchas, amassados ou podridão; e tamanho uniforme. Peso 

médio por unidade de 120g, acondicionada em embalagem 

limpa de 1 kg. 

KG 415 

148 

TOMATE Produto sem defeitos na casca, bem desenvolvido e 

maduro; graúdo, com cor e conformação uniforme; podendo 

ser redondo ou alongado. A polpa deve ser intacta e firme e de 

aspecto fresco, acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 

KG 1280 

149 

TOUCINHO DE BARRIGA DE CARNE SUÍNA PARA 

TORRESMO produzida e embalada em conformidade com as 

normas estabelecidas pela legislação vigente. No rótulo devem 

estar impressas de forma clara, indelével e indispensável as 

seguintes informações: Identificação de produto, prazo de 

validade e peso líquido, condições de armazenamento, número 

 

KG 
50 
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de registro no órgão competente e carimbo de SIF. 

150 

TRIGO PARA QUIBE Descrição: Produto obtido a partir do 

cozimento, secagem e moagem do trigo em grãos. Embalagem 

primária plástica intacta, contendo informações nutricionais e 

validade mínima de 6 meses. Pct 500g. 

UND 250 

151 

UVA VERDE Produto íntegro, firme, sem manchas, podridão 

ou sujidades, tamanho uniforme. Com aspecto, aroma e sabor 

típicos do produto. 
As uvas não devem estar despencando. 

KG 30 

152 

UVA PASSAS Produto isento de sujidade e materiais 

estranhos, acondicionado em saco plástico transparente e 

limpo, acondicionada em embalagem limpa de 200 g. Validade 

mínima de 06 meses a contar da data de entrega. 

PCT 
200g 

128 

153 

VAGEM MANTEIGA, tamanho e coloração uniformes. 

Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes 

amassadas ou batidas. Devem ser entreguem em embalagens 

de 1 kg. 

KG 75 

154 

VINAGRE Vinagre – agrim claro; fermentado acético de 

álcool, arroz ou vinho branco, em embalagem plástica de 

750ml. Produto com, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
750ml 

152 

155 

FÓRMULA INFANTIL PARA OS PRIMEIROS 6 MESES 

DE VIDA Leite de vaca desnatado modificado, para os 

primeiros seis meses de vida. Não deve conter glúten. Deve 

apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote.Embalagem 400 gr 

UND 40 

156 

MAMÃO FORMOSA fruta apresentando tamanho, cor e 

conformação uniforme. Bem desenvolvida e madura, de 

aspecto fresco, sem amassados, podridão e acondicionada em 

embalagem limpa. 

UND 820 

 

PASSA-SE A LER: 

 

ITEM GÊNERO/DESCRIÇÃO UND QTD 

1.  

ABACATE Produto com casca sã, sem ruptura, 

amassados ou escurecimento, não deve conter corpos 

estranhos aderidos à casca, perfuração ou apresentar 

podridão. Deve ser entregue ainda firme, sem haver 

completado sua maturação. Cada unidade deve conter 

aproximadamente 1 kg e deve ser entregue em embalagens 

limpas. 

KG 

180 
 

 

 

 

 

2.  

ABACAXI Produto fresco e firme, não deve conter corpos 

estranhos aderidos à casca; nem estar amassado, 

machucado, perfurado ou apresentar podridão e 

vazamento. Deve conter aproximadamente 1,5 kg por 

unidade e deve ser entregue em embalagem limpa. 

UND 
1,5Kg 

695 

3.  

ABÓBORA ITALIANA Produto íntegro, firme, sem sinal 

de desidratação, sem manchas ou podridão, tamanho 

uniforme. Com casca firme, lisa, lustrosa, macia e limpa, 

cor verde brilhante, com aspecto fresco. Não deve 

apresentar manchas escuras que fogem do padrão, nem 

estar com aberturas ou cortadas. Deve ser entregue em 

embalagem limpa. 

KG 420 
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4.  

ABÓBORA MORANGA Produto íntegro, firme, sem 

manchas, cicatrizes ou podridão, tamanho uniforme. Com 

casca firme, lustrosa e limpa, cor verde brilhante, com 

aspecto fresco. Não deve apresentar manchas amareladas 

que fogem do padrão, nem estar com aberturas ou 

cortadas. Deve apresentar peso médio de 1 Kg por unidade 

e ser entregue em embalagem limpa. 

KG 745 

5.  

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ DIETÉTICO 

Achocolatado em pó isento de açúcar e adoçado com 

edulcorantes artificiais ciclamato de sódio, aspartame, 

acesulfame-k e sacarina sódica. Acondicionado em 

embalagem plástica atóxica limpa de até 210g. Deve 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 
210g 

56 

6.  

ACHOCOLATADO SOLÚVEL EM PÓ Alimento deve 

conter os seguintes ingredientes: açúcar, cacau em pó, 

minerais (Na, Ca, Fe, Mg), maltodextrina, vitaminas 

(Complexo B, incluindo B12), emulsificante lecitina de 

soja, antioxidante ácido ascórbico, aromatizante. Deve 

conter embalagem primária de plástico com data de 

validade (no mínimo 60%) e lote legíveis.  A embalagem 

deve conter 800 gramas de produto e apresentar-se intacta 

no momento da entrega.  

UND 
800g 

313 

7.  

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO Composto por 

água, edulcorantes artificiais: sucralose e acesulfame-k, 

espessante carboximetilcelulose, conservante benzoato de 

sódio e acidulante ácido cítrico. Não contém Glúten. Deve 

ser aprovado pelo Ministério da Saúde e conter validade 

mínima de 6 meses.  Embalagem de 100 ml 

UND 
 

44 

8.  

ADOÇANTE DIETÉTICO EM PÓ PARA FORNO E 

FOGÃO Produto em embalagem plástica limpa e íntegra 

contendo 66g. O produto deve ser composto por 

Maltodextrina, Ciclamato de sódio, Sacarina sódica e 

Citrato de sódio. Não deve conter glúten. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
66g 

56 

9.  

ÁGUA MINERAL natural, acondicionada em garrafão 

retornável (dentro da validade e em bom estado de limpeza 

e conservação), capacidade de 20 L. Lacrada com tampa 

plástica descartável, sem vazamento, com lacre plástico de 

segurança. Deve conter no rótulo, data de engarrafamento, 

prazo de validade, nome da fonte e nome da empresa. 

UND 
20L 

495 

10.  

ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrafas 

de 1,5L (dentro da validade e em bom estado de limpeza e 

conservação). Lacrada com tampa plástica descartável, 

sem vazamento, com lacre plástico de segurança. Deve 

conter no rótulo, data de engarrafamento, prazo de 

validade, nome da fonte e nome da empresa. 

UND 
1,5L 

1000 

11.  

ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em 

garrafinhas de 510ml (dentro da validade e em bom estado 

de limpeza e conservação). Lacrada com tampa plástica 

descartável, sem vazamento, com lacre plástico de 

segurança. Deve conter no rótulo, data de engarrafamento, 

prazo de validade, nome da fonte e nome da empresa. 

UND 
510ml 

4510 

12.  

ALHO EM CABEÇA Produto íntegro, cheiro 

característico; dentes grandes e novos; limpos, firmes, sem 

manchas e podridão, sem murchamento e mofo. Deve ser 

entregue em embalagens limpas de 1 kg. 

KG 232 

13.  ALIMENTO EM PÓ SOLÚVEL PARA PREPARO UND 200 
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DE LEITES SABOR MORANGO Alimento solúvel 

para ser adicionado ao leite, sabor morango. Não deve 

conter glúten. Embalagem plástica limpa e intacta 

contendo 400g.  Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

400g 

14.  

AMENDOIM MOÍDO Produto torrado e moído, 

umidade máxima de 15%. Embalagem íntegra com 500 g, 

isento de sujidades, parasitas ou larvas, acondicionado em 

saco plástico transparente, atóxico, íntegro. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
500g 

103 

15.  

AMENDOIM EM GRÃO COM PELE Embalagem 

íntegra com 500g, isento de sujidades, parasitas ou larvas, 

acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, 

íntegro. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
500g 

215 

16.  

AMIDO DE MILHO Produto amiláceo extraído de 

milho, isento de matéria terrosa, fungos e parasitos, livre 

de umidade, fermentação ou ranço. O amido deve produzir 

ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. 

Embalagem contendo de 500 g. Deve conter, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

263 

17.  

ARROZ INTEGRAL Arroz integral beneficiado, longo, 

fino, Tipo I. Deve conter de 4 a 6 gramas de Fibras 

Alimentares em cada 100 gramas do produto. Embalagem 

deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em 

polietileno transparente. Deve conter, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

265 

18.  

ARROZ POLIDO Tipo 1, longo e fino, grãos inteiros, 

isentos de sujidade, insetos de outros materiais estranhos, 

acondicionado em saco plásticos limpo, íntegro e 

transparente contendo 5kg. Apresentar bom rendimento. 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade, nº do lote e 

registro no Ministério da Saúde. 

UND 
5Kg 

740 

19.  

ATUM Embalagem contendo 170g de atum sólido, 

conservado em água e sal. Com lata íntegra, sem ferrugem, 

com selo do órgão fiscalizador, data de fabricação e 

validade na embalagem. Deve conter, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote.  

UND 
170g 

110 

20.  

AVEIA EM FLOCOS Em embalagem primária de 

plástico, de 500 g. Deve conter, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
500g 

400 

21.  

AZEITONA Produto em conserva, sem caroço, em 

embalagem de vidro com peso bruto de 800g. Com data de 

fabricação e validade impressas na embalagem. 

UND 
800g 

133 

22.  

AÇAFRÃO Açafrão da terra (Cúrcuma longa) em pó. Em 

embalagem de 50g. Deve conter, no mínimo 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
50g 

60 

23.  

AÇÚCAR CRISTAL Pacote de 5Kg, isento de sujidades, 

acondicionado em  embalagem plástica atóxica limpa, 

resistente e íntegra. Com aspecto, cor e cheiros próprios e 

sabor doce.  Conter, no mínimo, 60% de sua validade, nº 

do lote e registro no Ministério da Saúde.   

UND 
5Kg 

914 

24.  

AÇÚCAR REFINADO Produto amorfo, obtido de cana 

de açúcar, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, 

sem fermentação, sem empedramento, isento de sujidades, 

parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. 

Embalado em sacos plásticos íntegros hermeticamente 

UND 
1Kg 

114 
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fechados contendo 1kg. Conter, no mínimo, 60% de sua 

validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. 

25.  

BACON DEFUMADO Carne suína com gordura, 

resfriada, embalada em filme Pvc transparente ou saco 

plástico transparente, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade e SIF.  

KG 170 

26.  

BANANA PRATA Deve estar em pencas firmes, não 

deve conter corpos estranhos aderidos à casca, não deve 

estar machucada, nem descascada ou com partes podres. 

Todas devem estar no mesmo estágio de amadurecimento, 

o qual será determinado no momento da encomenda. Peso 

aproximado por unidade: 100g. Entregue em embalagem 

limpa. 

KG 3160 

27.  

BANANA CATURRA Deve estar em pencas firmes, não 

deve conter corpos estranhos aderidos à casca, não deve 

estar machucada, nem descascada ou com partes podres. 

Todas devem estar no mesmo estágio de amadurecimento, 

o qual será determinado no momento da encomenda. Peso 

aproximado por unidade: 100g. Entregue em embalagem 

limpa. 

KG 170 

28.  

BATATA PALHA Embalada em pacote de 400g, deverá 

ser crocante, conter gordura vegetal. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
400g 

310 

29.  

BATATA DOCE Tubérculo limpo e sem defeitos, 

suficientemente desenvolvido, com aspecto, aroma, sabor 

e cor da polpa típicos da variedade, com uniformidade no 

tamanho e cor. Não deve conter rachaduras, perfurações e 

cortes provocados mecanicamente ou por insetos e 

doenças. Devem estar isentos de umidade externa anormal, 

odor e sabor estranhos, resíduos de fertilizantes, parasitas e 

larvas. Deve ser entregue em embalagem limpa. 

KG 230 

30.  

BATATA INGLESA Produto fresco íntegro, firme, sem 

manchas esverdeadas ou brotos ou podridão.  Tamanho 

uniforme. Deve ser entregue em embalagem limpa. 
KG 1486 

31.  

BERINJELA comum, tamanho e coloração uniforme, 

firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 

(rachaduras, perfurações, cortes), acondicionada em 

embalagem limpas. Coloração característica do produto. 

KG 230 

32.  

BETERRABA Produto íntegro, firme, fresco, sem 

manchas ou podridão, tamanho uniforme, cor vermelho 

intenso, sem rupturas e sujidades. Deve ser entregue em 

embalagem limpa. 

KG 175 

33.  

BISCOITO DE COCO TIPO ROSQUINHA Biscoito 

doce, sabor coco, em formato de rosquinhas. A cada 60 g 

de produto, deve conter: 

Calorias: 130, Gorduras: 3.1g, Carboidratos: 0g, Proteína: 

2g. Em embalagem primária plástica íntegra, com lote, 

data de fabricação e validade impressas na embalagem. 

Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

Embalagem de 1,50 kg 

KG 1020 

34.  

BISCOITO DE POLVILHO Biscoito de polvilho, isento 

de glúten, formato tipo argola ou comprido, embalado em 

sacos plásticos transparente resistentes, pesando 100 

gramas o pacote. 90% do produto deve estar com suas 

características físicas intactas (não quebrados). No seu 

rótulo deverá conter informação nutricional por porção, 

sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e 

UND 530 
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lote.  

35.  

BISCOITO TIPO MAISENA Biscoito composto dos 

seguintes ingredientes, nesta ordem: farinha de trigo, 

amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada. A 

porção de 30 g deve ter a seguinte composição nutricional: 

máximo de 119 kcal, mínimo de 1,1 g de fibra, 6,6 mg de 

cálcio, máximo de 0,3 g gordura saturada e 0 g de gordura 

trans.  Deve conter, no mínimo, 60% se sua validade e nº 

do lote, e embalagem primária em plástico. Pesando 0,400 

kg o pacote.  

KG 760 

36.  

BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL Biscoito 

salgado contendo farinha de trigo integral em sua 

constituição. Deve conter menos de 0,3 gramas de gordura 

saturada e aproximadamente 2,5 gramas de Fibras 

Alimentares em 30 gramas do produto. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. Embalagem 

atóxica limpa e íntegra de 180g.  

UND 
180g 

1405 

37.  

BOMBOM fresco, com recheio de castanha e caju e 

cobertura de chocolate ao leite. Embalagem secundária de 

1 kg. O produto deve conter data de fabricação e validade 

impressos na embalagem. O prazo de validade deve ser de 

no mínimo 12 meses a contar da data de entrega.  

PACOTE 
1Kg 

170 

38.  

BOMBOM fresco, com recheio de chocolate ao leite  

coberto com chocolate branco. Embalagem secundária de 

1 kg. O produto deve conter data de fabricação e validade 

impressos na embalagem. O prazo de validade deve ser de 

no mínimo 12 meses a contar da data de entrega.  

PACOTE 

1Kg 
20 

39.  

CAFÉ EM PÓ Produto torrado, embalagem de 500g, 

íntegra. Produto com no mínimo 06 meses de validade a 

contar da data de entrega e nº do lote.  

UND 
500g 

1390 

40.  

CANELA EM PÓ Fina, homogênea, obtida da casca de 

espécimes vegetais genuínos, de coloração parda amarela 

ou marrom claro, com cheiro aromático e sabor próprio, 

livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, 

acondicionada em pote plástico atóxico, contendo 30 

gramas. Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
30g 

102 

41.  

CANJIQUINHA Canjiquinha de milho amarelo, fina, 

livre de impurezas. Embalagem plástica transparente, 

atóxica, contendo 1kg. Deve conter, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

280 

42.  

CARNE BOVINA Cortes: Acém moído. Sem sebo, 

nervos ou gordura em excesso. Embalada individualmente 

pelo fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, cor 

característica avermelhada, cheiro característico, não 

deverá apresentar-se pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo data de 

embalagem e validade, e informações sobre o fabricante 

e/ou local de processamento. Deverá ser proveniente de 

abatedouro legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 1710 

43.  

CARNE BOVINA Cortes: Músculo em cubos. Sem sebo, 

nervos ou gordura em excesso. Embalada individualmente 

pelo fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, cor 

característica avermelhada, cheiro característico, não 

deverá apresentar-se pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo data de 

KG 1390 
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embalagem e validade, e informações sobre o fabricante 

e/ou local de processamento. Deverá ser proveniente de 

abatedouro legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

44.  

CARNE BOVINA – Cortes: Alcatra peça.  Sem sebo, 

nervos ou gordura em excesso. Embalada individualmente 

pelo fabricante em pacotes de 2 kg, congelada, cor 

característica avermelhada, cheiro característico, não 

deverá apresentar-se pegajosa ou com água.  Deverá conter 

rótulo em embalagem lacrada, contendo data de 

embalagem e validade, e informações sobre o fabricante 

e/ou local de processamento. Deverá ser proveniente de 

abatedouro legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 80 

45.  

CEBOLA Branca. Produto íntegro, firme, sem manchas 

ou podridão; tamanho grande e uniforme, acondicionada 

em embalagem limpa. 
KG 1345 

46.  

CENOURA VERMELHA Produto íntegro, firme, sem 

manchas ou podridão. Tamanho uniforme. Com aspecto, 

aroma e sabor típicos do produto, cor laranja vivo, livres 

de umidade externa e com aspecto fresco, acondicionada 

em embalagem limpa. 

KG 1226 

47.  

CHOCOLATE AO LEITE TIPO CONFEITEIRO 

FRACIONADO PARA GLASSAR Produto deve conter: 

Açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, óleo vegetal, leite 

em pó desnatado, emulsificantes lecitina de soja (INS 322) 

e poliglicerol polirricinoleato (INS476) e aromatizantes 

idêntico ao natural. Produto em embalagem plástica 

lacrada contendo informações sobre o produto e data de 

validade. Produto deve conter 1 kg.  

KG 35 

48.  

CHOCOLATE MEIO AMARGO TIPO 

CONFEITEIRO FRACIONADO PARA GLASSAR 

Produto deve conter: Açúcar, gordura vegetal, cacau em 

pó, óleo vegetal, emulsificantes lecitina de soja (INS322) e 

poliglicerol polirricinoleato (INS476) e aromatizantes 

idêntico ao natural. Produto em embalagem plástica 

lacrada contendo informações sobre o produto e data de 

validade. Produto deve conter 1 kg. 

KG 35 

49.  

CHUCHU Produto íntegro, firme, sem manchas ou 

podridão. De primeira categoria, tamanho uniforme. Com 

aspecto, aroma e sabor típicos do produto, cor verde claro, 

livres de umidade externa e com aspecto fresco, 

acondicionada em embalagem limpa. 

KG 415 

50.  

COCO RALADO Produto obtido do fruto do coqueiro, 

por processo tecnológico adequado e separado 

parcialmente da emulsão óleo/água (leite de coco) por 

processos mecânicos. Não deve conter adição de açúcar. 

Embalagem primária plástica. Pacote de 1Kg. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

115 

51.  

COLORAU Corante natural à base de fubá e urucum, 

embalagem plástica transparente e íntegra (pacote de 500 

g). Deve conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote.  

UND 
500g 

322 

52.  

CREME DE LEITE Embalado em lata de 300 g, íntegra, 

sem ferrugem, ou amassado. Com registro do órgão 

fiscalizador, data de fabricação e contendo, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
300g 

210 

53.  
CREME DE MILHO – produzido com 100% de milho. 

Utilizado nas receitas para bolos, patês, tortas, biscoitos, 
UND 500g 40 
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mingaus, creme para tortas. Valores nutricionais: valor 

energético 175 Kcal = 70KJ, carboidratos 37g, proteínas 

1,3g, gorduras saturadas 0g, gorduras trans 0g, fibra 

alimentar 1,7g e sódio 0g.  Sem umidade ou mofo, em 

embalagem íntegra e limpa de 500g. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

54.  

ERVA DOCE Produto desidratado, condicionado em 

embalagem plástica, contendo 40g. Deve conter, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
40g 

30 

55.  

EXTRATO DE TOMATE Produto resultante da 

concentração da polpa do tomate. O produto deve estar 

isento de fermentação e não indicar processamento 

defeituoso. Embalagem em lata, íntegra, contendo 340g. 

Deve conte, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
340g 

336 

56.  

FARINHA DE MANDIOCA TORRADA Grupo seca, 

subgrupo fina, tipo 1. Embalagem plástica transparente e 

íntegra, contendo 1kg. Produto livre de carunchos, 

gorgulhos e larvas. Sem umidade ou mofo. Deve conter, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

445 

57.  

FARINHA DE MILHO Produto oriundo do milho, livre 

de caruncho, gorgulhos e larvas. Sem umidade ou mofo, 

em embalagem íntegra e limpa de 1kg. O produto de 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

65 

58.  

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS Produto oriundo 

do milho, livre de caruncho, gorgulhos e larvas. Sem 

umidade ou mofo, em embalagem íntegra e limpa de 1kg. 

O produto de conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
1Kg 

105 

59.  

FARINHA DE TRIGO Produto obtido do trigo moído, 

limpo. Especial, Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido 

fólico (Vitamina B9). Embalagem plástica de 1 Kg. Deve 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

290 

60.  

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Produto processado 

do trigo, contendo a parte externa do grão (farelo e germe). 

Não deverá apresentar mistura com outras farinhas, 

formação de grumos (umidade) e resíduos ou impurezas. 

Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes 

de polietileno transparente e bem vedado, contendo 1kg. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

KG 100 

61.  

FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Produto 

obtido do trigo moído, limpo. Tipo 1, enriquecido com 

ferro e ácido fólico (Vitamina B9) e com adição de 

fermento químico. Embalagem plástica de 1 Kg. Deve 

conter, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 1Kg 300 

62.  

FEIJÃO CARIOCA Feijão tipo 1, novo, constituído de 

grãos inteiros, isento de material terroso, sujidade, insetos 

de mistura de outras variedades e espécies. Acondicionado 

em embalagem plástica transparente atóxica, contendo 1 

kg. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
1Kg 

2020 

63.  

FEIJÃO PRETO Feijão preto tipo 1, novo, constituído de 

grãos inteiros, isento de material terroso, insetos, sujidade 

e mistura de outras variedades e espécies. Acondicionado 

em embalagem plástica transparente atóxica, contendo 1 

kg. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
1Kg 

362 
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64.  

FERMENTO BIOLÓGICO Produto obtido de culturas 

puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias) por 

procedimento tecnológico adequado para aumentar o 

volume e a porosidade dos produtos forneados. Produto 

granulado  seco. Isento de matéria terrosa e detritos 

vegetais e animais, não possuir cheiro de mofo e sabor 

amargo. Embalagem aluminizada de 125g. O produto deve 

apresentar validade mínima de 2 meses a contar da data de 

entrega. 

UND 43 

65.  

FERMENTO QUÍMICO Produto composto de: Amido 

de milho ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico, 

bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalagem de 

250g, íntegra, com número do Lote e prazo de validade. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
250g 

75 

66.  

FILÉ DE PEITO DE FRANGO Sem pele, osso ou 

cartilagem. Congelado. Acondicionado em bandeja de 

46VC e envolto em embalagem plástica lacrada, na qual 

deve conter, o nome do fabricante, data de fabricação e 

validade, e SIF.  Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade. 

KG 2180 

67.  

FIGADO DE FRANGO -  produto congelado, sem 

tempero, em pacotes íntegros, com registro em órgão 

competente e data de validade. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade. 

kG 30 

68.  

FRANGO abatido, inteiro (sem cabeça, vísceras e pés) 

congelado, embalagem em filme PVC transparente ou saco 

plástico transparente, contendo identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade. 

KG 160 

69.  

FUBÁ Produto obtido do grão de milho moído; de cor 

amarela. Com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. 

Ausência de umidade, fermentação e ranço; isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Acondicionada em 

embalagem plástica transparente e atóxica de 1kg. O 

produto deve ser fortificado com ferro e ácido fólico. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
1Kg 

405 

70.  

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA 

ISOLADA DE SOJA PARA CRIANÇAS A PARTIR 

DE 6 MESES DE VIDA Fórmula infantil à base de 

proteína isolada de soja enriquecida com ferro e 

adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e 

proteínas lácteas. Indicado para lactentes a partir do 06 

meses com intolerância à lactose ou em situações nas quais 

for indicado retirar o leite de vaca da dieta. Deve 

apresentar embalagem íntegra. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. Embalagem de 

400 gr 

UND 
 

10 

71.  

FÓRMULA INFANTIL PARA OS PRIMEIROS 6 

MESES DE VIDA Leite de vaca desnatado modificado, 

para os primeiros seis meses de vida. Não deve conter 

glúten. Deve apresentar embalagem íntegra. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

Embalagem de 400 gr 

UND 40 

72.  

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA 

ISOLADA DE SOJA PARA CRIANÇAS PARA OS 

PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA Fórmula infantil à 

base de proteína isolada de soja enriquecida com ferro e 

UND 10 
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adicionada de L-metionina. Isenta de sacarose, lactose e 

proteínas lácteas. Indicado para lactentes desde o 

nascimento até os 06 meses com intolerância à lactose ou 

em situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca 

da dieta. Não deve conter glúten. Validade mínima de 6 

meses a contar da data de entrega. Deve apresentar 

embalagem íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote.Embalagem de 400 gr 

73.  

FÓRMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS A 

PARTIR DOS 6 MESES DE VIDA Leite de vaca 

desnatado modificado, para crianças de 6 meses a 1 ano. 

Não deve conter glúten. Deve apresentar embalagem 

íntegra. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade 

e nº do lote.Embalagem de 400 gr 

UND 80 

74.  

FORMULA INFANTILA ACRESCIDA DE 

PREBIÓTICOS PARA OS PRIMEIROS 6 MESES DE 

VIDA Fórmula infantil de partida, adcionada de 

prebióticos (GOS e FOS), com relação caseína/proteína do 

soro 40:60. Deve conter de 98% de gorduras de origem 

vegetal de ótima digestibilidade. Não  deve conter glúten. 

Validade mínina de 60%a contar da data de entrega. Deve 

apresentar embalagem íntegra e nº  do lote.Embalagem de 

400 gr 

UND 20 

75.  

GELATINA EM PÓ DIETÉTICA Pó para preparo de 

gelatina, sabores diversos. Não deve conter açúcar e sim 

edulcorantes artificiais. Em embalagem apropriada; 

embalada em saco plástico leitoso. Unidade com 35g. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
35g 

65 

76.  

GELATINA EM PÓ Pó para preparo de gelatina, sabores 

diversos. Em embalagem apropriada; embalada em saco 

plástico leitoso. Unidade com 35g. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade, e nº do lote. 

UND 
35g 

300 

77.  

INHAME raiz tuberosa, alongada, de cor castanha-clara, 

caule volúvel, cilíndrico, tênue, com cerca de 3 mm de 

diâmetro, sem pelos, esparsamente aculeado branco, 

tamanho médio, de colheita recente. 

KG 85 

78.  

IOGURTE Iogurte com polpa de fruta em embalagem 

plástica reforçada. Sabores sortidos. Embalagem 

individual de 1 Litro. Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade, registro no SIF ou IMA, e nº do lote. 

L 1550 

79.  

LAGARTO BOVINO Deverá conter rótulo em 

embalagem lacrada, contendo data de embalagem e 

validade, e informações sobre o fabricante e/ou local de 

processamento. Deverá ser proveniente de abatedouro 

legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 130 

80.  

LARANJA Produto íntegro, firme, sem manchas ou 

podridão; de tamanho uniforme. Peso médio por unidade 

de 100g, acondicionada em embalagem limpa de 1kg. 
KG 2470 

81.  

LEITE CONDENSADO Produto composto basicamente 

por leite integral, açúcar e lactose. Embalagem de 395 g, 

com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, prazo de 81validade, peso líquido, e selo de 

inspeção 

UND 
395g 

220 

82.  

LEITE UHT DESNATADO Produto líquido desnatado, 

contendo, no máximo, 1% de gordura. Embalagem 

aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de 

L 310 
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fabricação e prazo de validade. Produto deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade, nº de lote. Registro no 

SIF ou IMA. 

83.  

LEITE UHT ISENTO DE LACTOSE Produto líquido 

integral, contendo a enzima lactase. Embalagem 

aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de 

fabricação, prazo de validade e especificação de que é 

isento de lactose. Produto deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade, nº de lote. Registro no SIF ou IMA. 

L 280 

84.  

LEITE DE COCO Leite de coco com baixo teor de 

gordura, pasteurizado, homogeneizado. Acondicionado em 

garrafa de vidro com 500 ml. Validade mínima de 6 meses 

a partir da data de entrega do produto. 

UND 
500ml 

132 

85.  

LEITE DE SOJA SABOR ORIGINAL Bebida a base de 

soja em sabor natural. Deve ser isenta de colesterol e de 

lactose. Deve conter 240 mg de cálcio em cada 200ml do 

produto, e conter as Vitaminas A, complexo B, C, D e E. 

Deve vir em embalagens de 1L. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

UND  
1L 

80 

86.  

LEITE DE SOJA SABORES DE FRUTAS OU 

CHOCOLATE Bebida a base de soja em sabor natural. 

Deve ser isenta de colesterol e de lactose. Deve conter 240 

mg de cálcio em cada 200ml do produto, e conter as 

Vitaminas A, complexo B, C, D e E. Deve vir em 

embalagens individuais de 200 mL. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
200ml 

200 

87.  

LEITE EM PÓ INTEGRAL Produto em pó integral 

obtido por desidratação do leite de vaca e apto para a 

alimentação humana, mediante processos tecnológicos 

adequados. Deve ter boa solubilidade. Embalagem limpa 

aluminizada de 1kg. Deve apresentar, no mínimo, 60% de 

sua validade e nº do lote.Embalagem de 400 gr 

UNd 1020 

88.  

LEITE UHT Produto líquido integral. Embalagem 

aluminizada de 1L, íntegra e que contenha data de 

fabricação e prazo de validade. Produto deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade, nº de lote. Registro no 

SIF ou IMA. 

L 6940 

89.  

LIMÃO TAITI, com cascas sem traços de descoloração, 

intactas, firmes, sem podridão, limpas; frutos bem 

desenvolvidos e de aspecto fresco. Com boa produção de 

caldo. Embalagem limpas e cobertas, sem comprometer a 

integridade dos alimentos. 

KG 775 

90.  

LINGÜIÇA CALABRESA preparada com carne não 

mista, toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, 

sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e 

larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, 

acondicionada em saco de polietileno, contendo 2,5 kg, c/ 

validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega. A 

embalagem deve conter o SIF. 

KG 90 

91.  

LINGÜIÇA DE FRANGO Produto composto 

unicamente por carne de frango, com espessura fina, 

embalagem original contendo o SIF ou IMA. Cor 

correspondente a sua composição, refrigerada. Aspecto, 

cheiro, sabor e cor característicos. Deverá estar isento de 

manchas ou líquidos pardacentos. Embalagem de 1 kg. 

Deverá apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

KG 420 
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92.  

LINGÜIÇA DE PORCO Produto feito a partir de carne 

suína, embalagem original contendo o SIF ou IMA. Cor 

correspondente a sua composição, refrigerada. Aspecto, 

cheiro, sabor e cor característicos. Deverá estar isento de 

manchas ou líquidos pardacentos. Embalagem de 1 kg. 

Deverá apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

KG 160 

93.  

LOMBO SUINO Sem gordura em excesso. Cor 

característica, cheiro característico, não deverá apresentar-

se pegajosa ou com água.  Deverá conter rótulo em 

embalagem lacrada, contendo data de embalagem e 

validade, e informações sobre o fabricante e/ou local de 

processamento. Deverá ser proveniente de abatedouro 

legalizado, com registro no SIF ou IMA. 

KG 210 

94.  

LOURO Folha de louro seca, em embalagem plástica 

íntegra contendo 4g. As folhas na devem estar muito 

quebradas e o produto deverá ser entregue dentro do prazo 

de validade. 

UND 
4g 

80 

95.  

MACARRÃO ESPAGUETE Macarrão com ovos, isento 

de corantes artificiais, sujidades e parasitas, tipo espaguete 

(pcte de 500g). Embalagem intacta e limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 
500g 

650 

96.  

MACARRÃO ESPAGUETE INTEGRAL Macarrão a 

base de farinha de trigo integral, produto rico em fibras. 

Isento de sujidades e parasitas, tipo espaguete (pcte de 

500g). Embalagem intacta e limpa. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº de lote. 

UND 500g 300 

97.  

MACARRÃO PICADO, Macarrão com sêmola e ovos, 

isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, tipo 

picado (pcte de 1kg). Embalagem intacta e limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº de lote.  

UND 
1Kg 

650 

98.  

MACARRÃO TALHARINE, Macarrão com sêmola e 

ovos, isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, 

tipo talharine (pcte de 500g). Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

50 

99.  

MACARRÃO DE LETRINHAS Macarrão com ovos, 

isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, em 

formato de letrinhas (pcte de 500g). Embalagem intacta e 

limpa. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 

nº do lote. 

UND 
500g 

90 

100.  

MACARRÃO PARAFUSO Macarrão com sêmola e 

ovos, isento de corantes artificiais, sujidades e parasitas, 

tipo parafuso (pct com 500g). Deve apresentar, no mínimo, 

60% de sua validade e nº do lote. 

UND 
500g 

170 

101.  

MAIONESE Composto basicamente por água, óleo 

vegetal, vinagre, amido modificado, ovos pasteurizados, 

açúcar, sal, suco de limão, acidulante, 

espessante,conservador, corante páprica, e 

antioxidantes. Não deve conter glúten. A embalagem deve 

estar íntegra, limpa e possuir 500 g. 

UND 
500g 

138 

102.  

MAIONESE LIGHT Composto basicamente por água, 

óleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos 

pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante, 

espessante, conservador, corante páprica, e 

antioxidantes. Não deve conter glúten. A embalagem deve 

estar íntegra, limpa e possuir 500 g. 

UND 500g 30 

103.  MANGA TOMMY Produto íntegro, firme, sem manchas, KG 275 
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podridão ou sujidades, tamanho uniforme. Com aspecto, 

aroma e sabor típicos do produto. 

104.  

MANTEIGA Produto tendo, necessariamente, os 

ingredientes creme de leite, pasteurizado, e cloreto de 

sódio; em embalagens de polietileno atóxico de 500g. 

Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote.  

UND 
500g 

538 

105.  

MARACUJÁ Produto íntegro, sem manchas ou podridão, 

sem sujidades, tamanho uniforme e apresentar boa 

quantidade de polpa. Embalagem primária de polietileno 

transparente de 1 kg. 

KG 365 

106.  

MARGARINA Produto composto por óleos vegetais 

líquidos e interesterificados, água, leite em pó desnatado 

reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, 

sal, 15.000 U.I de vitamina "A" por kg, estabilizantes: 

mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471) e lecitina 

de soja (INS 322), conservadores: sorbato de potássio (INS 

202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido 

cítrico (INS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ 

(INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural 

de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao 

natural (INS 160ai) e corantes naturais: de urucum (INS 

160b) e cúrcuma (INS 100). Deve ser entregue em 

embalagem intacta contendo 500 g e conter o SIF. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote.  

UND 
500g 

 

 

 

220 
 

 

 

107.  

MASSA PARA PASTEL produto composto por: farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, Água, 

açúcar, Sal, Gordura vegetal,  Margarina,  Álcool 

alimentício, Emulsificante: Lecitina de soja (INS 322), 

Reguladores de acidez: Ácido Cítrico (INS 330) e Ácido 

Lático (INS 270),  e Conservador: Sorbato de Potássio 

(INS 202).  Embalagem intacta e limpa. Deve apresentar, 

no mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. Embalagem 

de 500g. 

UND 
500g 

235 

108.  
MAÇÃ Produto íntegro, firme, sem manchas, amassados 

ou podridão; tamanho uniforme. Peso médio por unidade 

de 100g, acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 
KG 2490 

109.  

MELANCIA Produto íntegro, firme, sem manchas ou 

podridão; de tamanho uniforme e adequado grau de 

maturação, acondicionada em embalagem limpa. Peso 

médio da unidade 10 kg. 

KG 1645 

110.  

MILHO VERDE Milho Verde, em conserva, embalagem 

íntegra contendo 300 gramas , com identificação do 

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade.   

UND 
200g 

245 

111.  

MILHO DE CANJICA Milho branco, tipo 1, 

despeliculado, grãos livres de mofo, livre de caruncho e 

larvas. Embalagem plástica transparente de 500g. 

Apresentar, no mínimo, 60% de sua validade nº do lote. 

UND 
500g 

265 

112.  

MILHO DE PIPOCA Produto em saco plástico 

transparente e íntegro, isento de sujidades, carunchos, 

insetos ou qualquer outro que não o próprio milho da 

pipoca. Embalagem contendo 500 g. Apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº de lote.  

UND 
500g 

470 

113.  
MISTURA PARA BOLO - Sabores diversos. 

Embalagem com dados de identificação do produto, marca 

do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. 

UND 
400g 

383 
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114.  

ÓLEO DE SOJA Produto em embalagem pet de 900 ml; 

tipo 1; sem cheiro de ranço ou odor diferenciado. A 

embalagem deve estar íntegra, sem amassados ou outras 

alterações. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº do lote. 

UND 
900ml 

1242 

115.  
ORÉGANO Produto desidratado. Em embalagem íntegra 

de 200g, com cheiro característico. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade. 

UND 
200g 

170 

116.  

OVO BRANCO Classe A; íntegro, limpo, sem mofo, sem 

microfissuras, pesando no mínimo 45g cada ovo, com no 

máximo 4 dias de fabricação, registro no SIF  ou IMA; 

sem cheiro de enxofre ou podridão. Apresentação em 

embalagem limpa. 

PENTE 
 

550 

117.  

PALMITO DE AÇAÍ Produto em conserva em 

embalagens de aproximadamente 550g. Com selo de 

fiscalização do órgão responsável. Data de fabricação e 

validade impressos na embalagem. 

UND 30 

118.  

PAÇOCA DE AMENDOIM produto a base de 

amendoim, farinha de mandioca e açúcar. Peso por 

unidade 20g, embalada individualmente, integra e inteira. 

Validade mínima de 5 meses.  

UND 1000 

119.  

PAÇOCA DE AMENDOIM DIETETICA produto a 

base de amendoim, farinha de mandioca. Não deve 

conter açúcar e possuir essa especificação na embalagem. 

Peso por unidade 20g, embalada individualmente, integra e 

inteira. Validade mínima de 5 meses. 

UND 20 

120.  

PERNIL SUÍNO Carne suína sem manchas de qualquer 

espécie, nem parasitos, nem larvas. Devem apresentar odor 

e sabor característico. A carne deve vir congelada e não 

devem apresentar gelo superficial, água dentro da 

embalagem, nem qualquer sinal de recongelamento (gelo 

de cor avermelhada, por exemplo).  A peça deve vir com 

osso, de acordo com a especificação do pedido. O produto 

deve conter o selo de inspeção sanitária Federal ou 

Estadual. 

KG 370 

121.  

PIMENTÃO Pimentão verde ou vermelho de acordo com 

a demanda. Produto fresco, íntegro, firme, sem manchas 

ou podridão; de primeira categoria e tamanho uniforme, 

acondicionada em embalagem limpa de 1 kg. 

KG 640 

122.  

PIRULITO ingredientes: açúcar, xarope de glucose, goma 

base, acidulante ácido cítrico, aromatizantes, regulador de 

acidez lactato de sódio, umectante glicerina e corante 

artificial.  Valor energético 46 kcal=192 kJ Carboidratos 

12g Proteínas 0g Gorduras Totais 0g Gorduras Saturadas 

0g Gorduras Trans 0g Fibra Alimentar 0g Sódio 0mg na 

porção de 12g ou 01 unidade. Pacotes 700 gramas. 

UND 125 

123.  

POLVILHO AZEDO Produto isento de matéria terrosa, 

fungos e parasitos, livre de umidade, fermentação ou 

ranço. O produto deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Embalagem íntegra com 1kg; 

livre de carunchos, gorgulhos e larvas. Sem umidade e 

mofo. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade. 

KG 380 

124.  

POLVILHO DOCE Produto isento de matéria terrosa, 

fungos e parasitos, livre de umidade, fermentação ou 

ranço. O produto deve produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Embalagem íntegra com 1kg; 

livre de carunchos, gorgulhos e larvas. Sem umidade e 

KG 53 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Açúcar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amendoim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farinha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandioca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Açúcar
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mofo. Deve apresentar, no mínimo, 60% de validade. 

125.  

PRESUNTO Feito a partir da carne de frango ou peru. 

Aspecto sensorial característico, sem sinal de umidade e 

viscosidade, registro no SIF ou IMA, deverá ser entregue 

refrigerado, embalado e fatiado (o local deverá apresentar 

padrões higiênicos sanitários adequados). 

KG 165 

126.  

PROTÉINA TEXTURIZADA DE SOJA FINA E 

ESCURA Produto obtido da farinha desengordurada de 

soja, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco 

plástico transparente, atóxica de 1kg. Deve apresentar, no 

mínimo, 60% de sua validade e nº do lote. 

KG 200 

127.  

PÃO DOCE MINI Pão de doce de 25g. Tendo 

necessariamente, os ingredientes farinha de trigo, fermento 

fresco, sal, açúcar e água. O pão deverá ser feito no dia da 

entrega, estando, portanto, novo, bem assado, armazenado 

em local adequado segundo legislação específica. Os pães 

deverão ser entregues em recipiente plástico limpo e bem 

tampado. O local de manipulação e distribuição do produto 

deve manter padrões de higiene sanitária. 

KG 2000 

128.  

PÃO DE FORMA Produto fresco, sem bolor. Embalado 

em embalagem plástica com 350 g. O produto deve conter 

lote, data de fabricação e validade impressos na 

embalagem. Deve apresentar, no mínimo, 60% da 

validade. 

PCT 
350g 

850 

129.  

PÃO DOCE Pão de doce de 50g. Tendo necessariamente, 

os ingredientes farinha de trigo, fermento fresco, sal, 

açúcar e água. O pão deverá ser feito no dia da entrega, 

estando, portanto, novo, bem assado, armazenado em local 

adequado segundo legislação específica. Os pães deverão 

ser entregues em recipiente plástico limpo e bem tampado. 

O local de manipulação e distribuição do produto deve 

manter padrões de higiene sanitária. 

KG 3050 

130.  

PÃO FRANCÊS Pão de sal de 50g. Tendo 

necessariamente, os ingredientes farinha de trigo, fermento 

fresco, sal, açúcar e água. O pão deverá ser feito no dia da 

entrega, estando, portanto, novo, bem assado, armazenado 

em local adequado segundo legislação específica. Os pães 

deverão ser entregues em recipiente plástico limpo e bem 

tampado. O local de manipulação e distribuição do produto 

deve manter padrões de higiene sanitária. 

KG 5950 

131.  
PÊRA WILLIANS produto íntegro, firme, sem manchas, 

amassados ou podridão e tamanho uniforme. 
KG 60 

132.  

QUEIJO MINAS FRESCO Consistência pastosa, não 

sofrendo processo de maturação, tendo por isso sabor de 

leite fresco ou acidificado, a cor é geralmente branca, e 

quando existe a casca, está é muito fina, acondicionado em 

embalagem limpa, com 1 kg. 

KG 250 

133.  

QUEIJO TIPO MUÇARELA Aspecto sensorial 

característico, registro no SIF ou IMA, deverá ser entregue 

em pedaço ou fatiada, segundo solicitação. Quando 

fatiada, não deverá conter resíduos de outros alimentos. 

Deverá ser entregue em embalagem plástica limpa. Deve 

apresentar, no mínimo, 60% de sua validade. 

KG 562 

134.  
QUIABO deve estar íntegro e firme; sem cortes ou corpos 

estranhos sobre o produto, acondicionado em embalagem 

plástica limpa de 1 kg. 
KG 322 
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135.  

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por 

água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado 

de guaraná, aroma natural de guaraná. Embalagem plástica 

de 2 litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 

meses) impressas na embalagem. 

UND 
2L 

465 

136.  

REFRIGERANTE SABOR LARANJA bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por 

água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado 

de laranja, aroma natural de laranja. Embalagem plástica 

de 2 litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 

meses) impressas na embalagem.  

UND 
2L 

385 

137.  

REFRIGERANTE À BASE DE COLA bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por 

água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado 

de cola, aroma natural de cola. Embalagem plástica de 2 

litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 meses) 

impressas na embalagem.  

UND 
2L 

485 

138.  

REFRIGERANTE SABOR LIMÃO bebida não 

alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por 

água mineral gaseificada, açúcar, suco natural concentrado 

de limão, aroma natural de limão. Embalagem plástica de 

2 litros com data de fabricação e validade (mínimo 6 

meses) impressas na embalagem.  

UND 
2L 

150 

139.  

REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁ 
Produto isento de sacarose.  Ingredientes: Água 

Gaseificada, Extrato de Guaraná, Acidulante Ácido 

Cítrico, Edulcorantes: Aspartame (34,8mg/100ml) e 

Acesulfame de Potássio (9,0mg/100ml), Conservador 

Benzoato de Sódio, Aromatizante e Corante Caramelo 

IV. Contém Fenilalanina.  Não conter glúten. Em 

embalagem plástica de dois litros com data de fabricação e 

validade (mínimo 6 meses) impressas na embalagem. 

UND 
2L 

135 

140.  
REPOLHO verde, cabeças fechadas, sem ferimentos, 

firmes, sem manchas e coloração uniforme. 
KG 95 

141.  

REQUEIJÃO CREMOSO produto a base de creme de 

leite, soro de leite, caseinato de cálcio, água, sal, cloreto de 

cálcio, fermentos lácteos, enzima protease, estabilizantes 

polifosfato de sódio e difosfato de sódio, conservante 

sorbato de potássio. Não conter glúten. Embalagem de 

220g, deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e 

nº do lote. 

UND 
220g 

205 

142.  

SAL Sal refinado iodado, sem excesso de umidade. 

Cristais brancos uniformes, isenta de sujidades e outras 

impurezas; iodado, com teor igual ou superior a 20 

miligramas até o limite  máximo de 60 miligramas de iodo 

por quilograma de produto. Embalagem plástica de 1 kg, 

deve apresentar, no mínimo, 60% de sua validade e nº do 

lote. 

UND 
1Kg 

339 

143.  

SALSICHA Salsicha para cachorro quente: salsicha tipo 

hot dog; peso médio por unidade: 50 gramas. Com 

validade mínima de 6 meses. Deverá apresentar registro no 

SIF. 

KG 180 

144.  

SOBRECOXA DE FRANGO Pedaços congelados, sem 

tempero, em pacotes íntegros, com registro em órgão 

competente. Deve apresentar, no mínimo, 60% de sua 

validade e nº de lote. 

KG 510 
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145.  

SUCO PARA DILUIR SABOR GOIABA Produto 

integral de polpa de fruta não adoçado, sabor goiaba, em 

embalagem pet de 1 L, com rendimento mínimo de 9L. 

Prazo de validade mínima de 6 meses . 

UND 
1L 

278 

146.  

SUCO PARA DILUIR SABOR MARACUJÁ Produto 

integral de polpa de fruta não adoçado, sabor maracujá, em 

embalagem pet de 1 L, com rendimento mínimo de 12L. 

Prazo de validade mínima de 6 meses. 

UND 
1L 

278 
 

 

 

147.  

SUPLEMEMTO ALIMENTAR INFANTIL 

SABORES Produto contendo sacarose, cacau em pó, 

maltodextrina, leite em pó desnatado instantâneo, entre 

outros. Produto rico em vitaminas e minerais. Sabor 

chocolate, baunilha ou morango. Embalagem integra de 

400g contendo informações nutricionais, lote e validade. O 

produto deverá ser entregue com, no mínimo, 60% de sua 

validade.  

UND 50 

148.  

TANGERINA PONKAN Produto íntegro, firme, sem 

manchas, amassados ou podridão; e tamanho uniforme. 

Peso médio por unidade de 120g, acondicionada em 

embalagem limpa de 1 kg. 

KG 415 

149.  

TOMATE Produto sem defeitos na casca, bem 

desenvolvido e maduro; graúdo, com cor e conformação 

uniforme; podendo ser redondo ou alongado. A polpa deve 

ser intacta e firme e de aspecto fresco, acondicionada em 

embalagem limpa de 1 kg. 

KG 1280 

150.  

TOUCINHO DE BARRIGA DE CARNE SUÍNA 

PARA TORRESMO produzida e embalada em 

conformidade com as normas estabelecidas pela legislação 

vigente. No rótulo devem estar impressas de forma clara, 

indelével e indispensável as seguintes informações: 

Identificação de produto, prazo de validade e peso líquido, 

condições de armazenamento, número de registro no órgão 

competente e carimbo de SIF. 

 

KG 
50 

151.  

TRIGO PARA QUIBE Descrição: Produto obtido a partir 

do cozimento, secagem e moagem do trigo em grãos. 

Embalagem primária plástica intacta, contendo 

informações nutricionais e validade mínima de 6 meses. 

Pct 500g. 

UND 250 

152.  

UVA VERDE Produto íntegro, firme, sem manchas, 

podridão ou sujidades, tamanho uniforme. Com aspecto, 

aroma e sabor típicos do produto. 
As uvas não devem estar despencando. 

KG 30 

153.  

UVA PASSAS Produto isento de sujidade e materiais 

estranhos, acondicionado em saco plástico transparente e 

limpo, acondicionada em embalagem limpa de 200 g. 

Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. 

PCT 
200g 

128 

154.  

VAGEM MANTEIGA, tamanho e coloração uniformes. 

Produto selecionado consistente ao toque e isento de partes 

amassadas ou batidas. Devem ser entreguem em 

embalagens de 1 kg. 

KG 75 

155.  

VINAGRE Vinagre – agrim claro; fermentado acético de 

álcool, arroz ou vinho branco, em embalagem plástica de 

750ml. Produto com, no mínimo, 60% de sua validade e nº 

do lote. 

UND 
750ml 

152 

156.  
MAMÃO FORMOSA fruta apresentando tamanho, cor e 

conformação uniforme. Bem desenvolvida e madura, de 

aspecto fresco, sem amassados, podridão e acondicionada 

UND 820 
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em embalagem limpa. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A(s) dotação(ões) orçamentária(s) para cobrir as 
despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas 
nº.: : ____________________________________________ 
 

PASSA-SE A LER: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A(s) dotação(ões) orçamentária(s) para cobrir as 

despesas decorrente deste pregão estão previstas no presente exercício nas rubricas 

nº.:  

DOTAÇÃO FICHA 

02.01.01.04.122.0101.2044.3.3.90.30.00 24 

02.01.01.04.122.0101.2045.3.3.90.30.00 31 

02.03.02.04.122.0301.2050.3.3.90.30.00 61 

02.03.02.06.181.0301.2057.3.3.90.30.00 87 

02.04.01.18.541.0401.2032.3.3.90.30.00 105 

02.06.01.12.122.0301.2071.3.3.90.30.00 178 

02.06.02.12.306.0601.2095.3.3.90.30.00 186 

02.06.02.12.306.0603.2006.3.3.90.30.00 187 

02.06.02.12.306.0603.2016.3.3.90.30.00  188 

02.06.02.12.306.0603.2017.3.3.90.30.00 189 

02.06.02.12.306.0603.2075.3.3.90.30.00 190 

02.06.02.12.361.0603.2010.3.3.90.30.00 205 

02.06.02.12.361.0603.2011.3.3.90.30.00 212 

02.06.02.12.365.0604.2018.3.3.90.30.00 243 

02.06.02.12.365.0604.2019.3.3.90.30.00 250 

02.06.02.12.366.0606.2091.3.3.90.30.00 256 

02.06.02.12.367.0607.2092.3.3.90.39.00 261 

02.09.01.10.122.0809.2078.3.3.90.30.00 281 

02.09.01.10.122.0809.2078.3.3.90.30.00 285 

02.09.02.10.301.0802.2102.3.3.90.30.00 307 

02.09.02.10.301.0802.2103.3.3.90.39.00 311 

02.09.02.10.301.0803.2089.3.3.90.30.00 321 

02.09.02.10.302.0802.2087.3.3.90.30.00 331 

02.10.01.13.122.0301.2115.3.3.90.30.00 355 

02.10.02.27.695.1001.2118.3.3.90.30.00 367 

02.10.02.27.695.1001.2120.3.3.90.30.00 371 

02.11.05.04.122.0301.2114.3.3.90.30.00 415 

02.12.01.08.122.1201.2027.3.3.90.30.00 442 

02.12.01.08.243.1201.2028.3.3.90.30.00 455 

02.13.01.08.244.1301.2020.3.3.90.30.00 469 

02.13.01.08.244.1302.2021.3.3.90.30.00 482 

02.13.01.08.244.1302.2022.3.3.90.30.00 490 

02.13.01.08.244.1303.2023.3.3.90.30.00 500 
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02.13.01.08.244.1304.2025.3.3.90.30.00 514 

02.15.01.27.812.1501.2121.3.3.90.30.00 536 

02.16.01.20.122.1601.2040.3.3.90.30.00 556 

 

 

Dom Joaquim/MG, 06 de fevereiro de 2018. 

 
 
 
 

Glacíula Ivanice Pereira 
Pregoeira 

 


