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CATÁLOGO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

  

     NCM        DESCRIÇÃO UND 

0804.10.01.00001 ABACAXI, Espécie: comum, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0804.10.01.00002 ABACAXI, Espécie: pérola, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, com ausência de sujidades parasitas e 
larvas, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

2006.00.01.00001 ABACAXI, Apresentação: em calda, Embalagem: lata, 
Unidade de Fornecimento: lata com 820 g peso líquido e 
400 g peso líquido drenado, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Lata 

0804.10.02.00001 ABACATE, Espécie: avocado, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade,com ausência de sujidades 
parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0804.10.02.00002 ABACATE, Espécie: comum, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

  

0709.93.03.00001 ABÓBORA, Espécie: Abóbora de Pescoço, 
Apresentação: de 1ª qualidade, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 



0709.93.03.00002 ABÓBORA, Espécie: Abóbora Moranga, Apresentação: 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

Kg 

0709.93.03.00003 ABÓBORA, Espécie: Abóbora Paulista, Apresentação: de 
1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

Kg 

0709.93.03.00004 ABÓBORA, Espécie: Abóbora Cabotiá, Apresentação: de 
1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

Kg 

0709.93.03.00005 

  

ABOBRINHA, Espécie: Abobrinha Italiana, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

Kg 

0709.93.03.00006   

ABOBRINHA, Espécie: Abobrinha Menina Brasileira, de 
1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

2006.00.02.00001 ACEROLA, Apresentação: fruta in natura, de 1ª 
qualidade, com ausência de sujidades parasitas e larvas, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

1701.99.01.00001 

  

AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1701.99.01.00002 

  

AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 2 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

  

1701.99.01.00003 AÇÚCAR, Apresentação: cristal, Embalagem: envelope, 
Unidade de Fornecimento: caixa com 400 sache (cada 
sache com 5 g), Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Caixa 

  



1701.99.01.00004 

  

AÇÚCAR, Apresentação: refinado, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

  

1701.99.01.00005 AÇÚCAR, Apresentação: refinado, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 5 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

  

1701.99.01.00006 AÇÚCAR, Apresentação: refinado, Embalagem: 
envelope, Unidade de Fornecimento: caixa com 400 
saches (cada sache com 5 g), Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Caixa 

  

1701.99.01.00007 AÇÚCAR, Apresentação: confeiteiro, Embalagem: 
primária plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 
500 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

  Pacote 

  

1701.99.01.00008 AÇÚCAR, Apresentação: confeiteiro, Embalagem: 
primária plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 
1 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  Pacote 

  

1701.99.01.00009 AÇÚCAR, Apresentação: mascavo, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

   

  

 Pacote 

  

1701.99.01.00010   

AÇÚCAR, Apresentação: mascavo, Embalagem: 
envelope, Unidade de Fornecimento: caixa com 200 
saches (cada sache com 6 g), Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

   

  

 Caixa 

  

1701.99.01.00011 AÇÚCAR, Apresentação: demerara, Embalagem: 
primária plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 
1 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

 Pacote 



1701.99.01.00012 AÇÚCAR, Apresentação: demerara, Embalagem: 
envelope, Unidade de Fornecimento: caixa com 200 
saches (cada sache com 5 g), Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

 Caixa 

1701.99.01.00013 AÇÚCAR, Apresentação: orgânico, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1701.99.01.00014 AÇÚCAR, Apresentação: orgânico, Embalagem: primária 
plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 5 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1701.99.01.00015 AÇÚCAR, Apresentação: orgânico, Embalagem: 
envelope, Unidade de Fornecimento: caixa com 400 
saches (cada sache com 5 g), Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Caixa 

2106.90.01.00001 ADOÇANTE, Apresentação: adoçante em líquido, 
Embalagem: primária plástica, Unidade de Fornecimento: 
pet com 100 ml, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2106.90.01.00002 ADOÇANTE, Apresentação: adoçante em pó, 
Embalagem: envelope, Unidade de Fornecimento: caixa 
com 50 saches (cada sache com 0,8 g), Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Caixa 

2201.10.01.00001   

ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, 
Gaseificação: sem gás, Embalagem: plástica, Unidade de 
Fornecimento: copo de 200 ml, Características 
Adicionais: produto em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

  

2201.10.01.00002 ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, 
Gaseificação: sem gás, Embalagem: garrafa pet, Unidade 
de Fornecimento: garrafa pet de 350 ml, Características 
Adicionais: produto em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.01.00003 ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, 
Gaseificação: sem gás, Embalagem: garrafa pet, Unidade 
de Fornecimento: garrafa pet de 500 ml, Características 
Adicionais: produto em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

  



2201.10.01.00004 ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, 
Gaseificação: sem gás, Embalagem: galão de água 
(garrafão), Unidade de Fornecimento: garrafão de 20 
litros, retornável, Características Adicionais: produto em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

  

2201.10.01.00005 ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, 
Gaseificação: com gás, Embalagem: garrafa pet, Unidade 
de Fornecimento: garrafa pet de 500 ml, Características 
Adicionais: produto em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

  

2201.10.01.00006 ÁGUA MINERAL, Material: água mineral natural, 
Gaseificação: com gás, Embalagem: garrafa pet, Unidade 
de Fornecimento: garrafa pet de 1,5 litros, Características 
Adicionais: produto em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

  

0709.99.01.00001 ALECRIM, Apresentação: in natura, de 1ª qualidade, 
isenta de fungos parasitas e sujeiras, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Maço 

0709.99.01.00002 ALECRIM, Apresentação: seco, de 1ª qualidade, isenta 
de fungos parasitas e sujeiras, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Maço 

0705.19.01.00001 

  

  

ALFACE, Espécie: Alface Americana, de 1ª qualidade, 
Unidade de Fornecimento: maço acondicionado em 
embalagem atóxica perfazendo no mínimo 200 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Maço 

0705.19.01.00002 ALFACE, Espécie: Alface Lisa, de 1ª qualidade, Unidade 
de Fornecimento: maço acondicionado em embalagem 
atóxica perfazendo no mínimo 200 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Maço 

  

  

0705.19.01.00003 ALFACE, Espécie: Alface Crespa, de 1ª qualidade, 
Unidade de Fornecimento: maço acondicionado em 
embalagem atóxica perfazendo no mínimo 200 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Maço 

0705.19.01.00004 ALFACE, Espécie: Alface Roxa, de 1ª qualidade, Unidade 
de Fornecimento: maço acondicionado em embalagem 
atóxica perfazendo no mínimo 200 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Maço 



  

  

0703.20.01.00001 ALHO, Grupo: branco, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1806.90.01.00001   

ACHOCOLATADO, Apresentação: pó, Embalagem: 
primária plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1806.90.01.00002   

ACHOCOLATADO, Apresentação: líquido, Embalagem: 
UHT com 200 ml, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

1806.90.01.00003   

ACHOCOLATADO, Apresentação: líquido, Embalagem: 
UHT com 1 litro, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

1108.12.01.00001 AMIDO DE MILHO, Apresentação: farinha feita de milho, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
200 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Caixa 

  

1108.12.01.00002 AMIDO DE MILHO, Apresentação: farinha feita de milho, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
500 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Caixa 

1108.12.01.00003 AMIDO DE MILHO, Apresentação: farinha feita de milho, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
1 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Caixa 

0813.20.01.00001 AMEIXA, Apresentação: fruta in natura, de 1ª qualidade, 
com ausência de sujidades, parasitas e larvas. 
Acondicionado em embalagem atóxica, Unidade de 
Fornecimento: Kg, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 



2008.10.01.00001 AMENDOIM TORRADO, Apresentação: amendoim 
torrado, tipo salgado, embalagem plástica, Unidade de 
fornecimento: embalagem com 40 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2008.10.01.00002 AMENDOIM TORRADO, Apresentação: amendoim 
torrado, tipo salgado, embalagem plástica, Unidade de 
fornecimento: embalagem com 150 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2008.10.01.00003 AMENDOIM TORRADO, Apresentação: amendoim 
torrado, sem casca e sem sal, embalagem plástica, 
Unidade de fornecimento: embalagem com 1kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1006.30.01.00001 

  

ARROZ, Apresentação: agulhinha, longo fino, polido, 
Tipo: 1, Embalagem: primária plástica, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1006.30.01.00002 

  

ARROZ, Apresentação: agulhinha, longo fino, polido, 
Tipo: 1, Embalagem: primária plástica, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 5 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1006.30.01.00003 

  

ARROZ, Apresentação: integral, Tipo: 1, Embalagem: 
primária plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 
1 kg , Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1104.12.01.00001 AVEIA EM FLOCOS, Apresentação: flocos finos, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
250g, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Pacote 

1104.12.01.00002 AVEIA EM FLOCOS, Apresentação: flocos finos, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
500g, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Pacote 

1104.12.01.00003 AVEIA EM FLOCOS, Apresentação: flocos grossos, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
250g, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Pacote 

1104.12.01.00004 AVEIA EM FLOCOS, Apresentação: flocos grossos, 
Embalagem: caixa, Unidade de Fornecimento: caixa com 
500g, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Pacote 



1509.90.01.00001 AZEITE, Apresentação: azeite de dendê, Unidade de 
Fornecimento: garrafa com 500 ml, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Garrafa 

1509.90.01.00002 AZEITE, Descrição: Apresentação: Extra - virgem; acidez 
máxima de 0,8%; Unidade de Fornecimento: embalagem 
500 ml, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Garrafa 

1509.90.01.00003 AZEITE, Descrição: Apresentação: Virgem; menor ou 
igual a 2,0; Unidade de Fornecimento: embalagem 500 
ml, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Garrafa 

2005.70.01.00001 AZEITONA, Apresentação: azeitonas pretas sem caroço, 
água e sal, Unidade de Fornecimento: embalagem com 
330 g peso líquido e 200 g peso líquido drenado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

  

Embalag
em 

2005.70.01.00002 AZEITONA, Apresentação: azeitonas pretas com caroço, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 800 g peso 
líquido e 500 g peso líquido drenado, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação e vigor. 

  

Embalag
em 

2005.70.01.00003 AZEITONA, Apresentação: azeitonas pretas com caroço, 
Unidade de Fornecimento: sache com 250 g peso líquido 
e 150 g peso líquido drenado, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação e vigor. 

  

Embalag
em 

2005.70.01.00004 AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes sem 
caroço, Unidade de Fornecimento: embalagem com 300 g 
peso líquido e 150 g peso líquido drenado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

Embalag
em 

2005.70.01.00005 AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes com 
caroço, Unidade de Fornecimento: embalagem com 820 g 
peso líquido e 500 g peso líquido drenado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

Embalag
em 

2005.70.01.00006 AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes 
fatiadas, Unidade de Fornecimento: embalagem com 340 
g peso líquido e 150 g peso líquido drenado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

  

Embalag
em 

2005.70.01.00007 AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes sem 
caroço, Unidade de Fornecimento: embalagem com 310 g 

  



peso líquido e 160 g peso líquido drenado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

Embalag
em 

2005.70.01.00008 AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes com 
caroço, Unidade de Fornecimento: sache com 350 g peso 
líquido e 200 g peso líquido drenado, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação e vigor. 

  

  

Embalag
em 

2005.70.01.00009 AZEITONA, Ingredientes Básicos: azeitonas verdes 
fatiadas, Unidade de Fornecimento: sache com 310 g 
peso líquido e 160 g peso líquido drenado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

  

Embalag
em 

0210.19.01.00001 BACON, Apresentação: bacon defumado, fatiado, carne 
suína com gordura, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Unidade de fornecimento: kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

  

Kg 

0210.19.01.00002 BACON, Apresentação: bacon defumado, em manta, 
carne suína com gordura, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Unidade de fornecimento: kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação e vigor. 

  

  

Kg 

0803.90.01.00001 BANANA, Espécie: Banana comprida, fruta in natura, de 
1ª qualidade, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0803.90.01.00002 BANANA, Espécie: Banana maçã, fruta in natura, de 1ª 
qualidade, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0803.90.01.00003 

  

BANANA, Espécie: Banana Nanica, fruta in natura, de 1ª 
qualidade, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 



0803.90.01.00004 BANANA, Espécie: Banana da Terra, fruta in natura, de 
1ª qualidade, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

kg 

0803.90.01.00005 BANANA, Espécie: Banana Prata, fruta in natura, de 1ª 
qualidade, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

 kg 

1704.90.01.00001 BALA MASTIGÁVEL, Apresentação: sabor artificial de 
banana, Unidade de Fornecimento: embalagem com 700 
g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

1704.90.01.00002 BALA MASTIGÁVEL, Apresentação: sabor artificial de 
framboesa, Unidade de Fornecimento: embalagem com 
700 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1704.90.01.00003 BALA MASTIGÁVEL, Apresentação: sabor artificial de 
iogurte, Unidade de Fornecimento: embalagem com 700 
g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

  

1704.90.01.00004 BALA MASTIGÁVEL, Apresentação: sabor artificial de 
maçã verde, Unidade de Fornecimento: embalagem com 
700 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1704.90.01.00005 BALA MASTIGÁVEL, Apresentação: sabor artificial de 
morango, Unidade de Fornecimento: embalagem com 
700 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1704.90.01.00006 BALA MASTIGÁVEL, Apresentação: sabor artificial de 
uva, Unidade de Fornecimento: embalagem com 700 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1904.20.01.00001 

  

  

BARRA CEREAL, Apresentação: sabores diversos, 
Unidade de fornecimento: embalagem com 25 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1904.20.01.00002 BARRA CEREAL, Apresentação: sabores diversos, 
Unidade de fornecimento: caixa com 24 unidades de 
barra de cereal com 25 gramas cada, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Caixa 



0714.20.01.00001 BATATA DOCE, Apresentação: In natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0701.10.01.00001 BATATA, Espécie: baroa, Apresentação: In natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0701.10.01.00002 BATATA, Espécie: inglesa, Apresentação: In natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

2005.20.01.00001 BATATA ONDULADA, Tipo: ondulada, Embalagem: 
embalagem com 96g ; Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

2005.20.01.00002 BATATA PALITO, Apresentação: batata palito congelada, 
Embalagem: pacote com 2,5 kg; saco plástico 
transparente atóxico, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

2005.20.01.00003 BATATA PALHA, Tipo: fina, Apresentação: feita com 
batata, óleo vegetal e sal, não contém glúten, 
Embalagem: pacote com 1kg; Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2005.20.01.00004 

  

BATATA PALHA, Tipo: extra fina, Apresentação: feita 
com batata, óleo vegetal e sal, não contém glúten, 
Embalagem: pacote com 1kg; Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

0709.30.01.00001 

  

BERINJELA, Espécie: comum, Apresentação: legume in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0706.90.01.00001 BETERRABA: Apresentação: In natura, de 1ª qualidade, 
Embalagem: Acondicionado em embalagem atóxica; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

1905.31.01.00001 BISCOITO DOCE, Tipo: champagne, Apresentação:sabor 
champagne, Unidade de Fornecimento: pacote com 150 
g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 



1905.31.01.00002 

  

BISCOITO DOCE, Tipo: redondo, Apresentação: sabor 
chocolate, com recheio, contém glúten, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 140 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00003 BISCOITO DOCE, Tipo: redondo, Apresentação: sabor 
morango, com recheio, contém glúten, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 140 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00004 BISCOITO DOCE, Tipo: retangular, Apresentação: sabor 
maizena, sem recheio, contém glúten, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 400 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00005 BISCOITO DOCE, Tipo: oval, Apresentação: sabor 
maizena, sem recheio, contém glúten, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 400 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00006 BISCOITO DOCE, Tipo: rosquinha, Apresentação: 
chocolate, contém glúten, Unidade de Fornecimento: 
pacote com 400 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00007 BISCOITO DOCE, Tipo: rosquinha, Apresentação: coco, 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00008 BISCOITO DOCE, Tipo: rosquinha, Apresentação: leite, 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00009 BISCOITO DOCE, Tipo: wafer, Apresentação: chocolate, 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00010 BISCOITO DOCE, Tipo: wafer, Apresentação: chocolate 
branco, contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote 
com 400 g, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.01.00011 BISCOITO DOCE, Tipo: wafer, Apresentação: morango, 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 



1905.31.01.00012 BISCOITO DOCE, Tipo: wafer, Apresentação: limão, 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.02.00001 BISCOITO SALGADO, Tipo: água e sal, Apresentação: 
quadrado, sem recheio, contém glúten, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 200 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.02.00002 BISCOITO SALGADO, Tipo: cream cracker, 
Apresentação: quadrado, sem recheio, contém glúten, 
Unidade de Fornecimento: pacote com 400 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.31.02.00003 BISCOITO SALGADO, Tipo: cream cracker, 
Apresentação: integral, quadrado, sem recheio, contém 
glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 400 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1905.90.01.00001 BOLO ALIMENTÍCIO, Tipo: bolinho para lanche de bordo, 
Apresentação: sabor chocolate, Unidade de fornecimento: 
embalagem individual de 40g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1905.90.01.00002 BOLO ALIMENTÍCIO, Tipo: bolinho para lanche de bordo, 
Apresentação: sabor gota de chocolate, Unidade de 
fornecimento: embalagem individual de 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1905.90.01.00003 

  

  

BOLO ALIMENTÍCIO, Tipo: bolinho para lanche de bordo, 
Apresentação: sabor laranja, Unidade de fornecimento: 
embalagem individual de 40g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1806.90.02.00001 BOMBOM, Material: chocolate, Tipo: com recheio, Sabor: 
castanha de cajú, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Unidade de fornecimento: caixa com 
1 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Caixa 

1806.90.02.00002 

  

BOMBOM, Tipo: bombons sortidos de chocolate, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Unidade de fornecimento: caixa com aproximadamente 
400 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Caixa 



0704.10.01.00001 BRÓCOLIS, Espécie: americana, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0704.10.01.00002 BRÓCOLIS, Espécie: comum, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

2101.11.01.00001 

  

  

CAFÉ: Tipo: torrado e moído sem misturas, 1ª qualidade 
com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria 
do Café – ABIC; Embalagem: a vácuo em pacote com 
500gr; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

2101.11.01.00002 CAFÉ: Tipo: torrado e moído sem misturas, 1ª qualidade 
com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria 
do Café – ABIC; Embalagem: a vácuo em pacote com 
1Kg; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Pacote 

2101.11.01.00003 CAFÉ: Tipo: torrado e moído sem misturas, 1ª qualidade 
com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria 
do Café – ABIC; Embalagem: tipo almofada em pacote 
com 500gr; Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

2101.11.01.00004 CAFÉ: Tipo: torrado e moído sem misturas, 1ª qualidade 
com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria 
do Café – ABIC; Embalagem: tipo almofada em pacote 
com 1Kg; Características Adicionais: produto em 
conformidade com a legislação em vigor produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

0714.10.01.00001 CARÁ, Apresentação: in natura, Tipo: roxo, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica; Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor 

  

Kg 

2006.00.03.00001 CAJU, Apresentação: fruta in natura, com ausência de 
sujidades parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado 
em embalagem atóxica, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



0306.17.01.00001 CAMARÃO, Espécie: camarão rosa, Apresentação: limpo, 
descascado e sem cabeça, perda máxima degelo 3%, 
tamanho médio referencia 51/60, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

0810.70.01.00001 

  

CAQUI, Apresentação: fruta in natura, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0201.30.01.00001 CARNE BOVINA, Tipo: alcatra, Apresentação: in natura, 
peça inteira, congelada; Características Adicionais: isento 
de toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00002 CARNE BOVINA, Tipo: alcatra, Apresentação: in natura, 
fatiada em bife, congelada; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00003 CARNE BOVINA, Tipo: acém, Apresentação: in natura, 
peça inteira, congelada; Características Adicionais: isento 
de toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00004 CARNE BOVINA, Tipo: acém, Apresentação: in natura, 
moída, congelada; Características Adicionais: isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00005 CARNE BOVINA, Tipo: costela, Apresentação: in natura, 
peça inteira, congelada; Características Adicionais: isento 
de toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00006 CARNE BOVINA, Tipo: contrafilé, Apresentação: in 
natura, peça inteira, congelada; Características 
Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo humano, 
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



0201.30.01.00007 CARNE BOVINA, Tipo: contrafilé, Apresentação: in 
natura, fatiada em bife, congelada; Características 
Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo humano, 
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00008 CARNE BOVINA, Tipo: coxão duro, Apresentação: in 
natura, peça inteira, sem osso, congelada; Características 
Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo humano, 
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00009 CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, Apresentação: peça 
inteira, congelada; Características Adicionais: isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00010 CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, Apresentação: in 
natura, fatiada em bife, congelada; Características 
Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo humano, 
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00011 CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, Apresentação: in 
natura, em tiras, resfriada; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00012 CARNE BOVINA, Tipo: coxão mole, Apresentação: in 
natura, moída, resfriada; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00013 CARNE BOVINA, Tipo: filé mignon, Apresentação: in 
natura, peça inteira sem cordão, congelada, 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00014 CARNE BOVINA, Tipo: lagarto, Apresentação: peça 
inteira, congelada; Características Adicionais: isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 



0201.30.01.00015 CARNE BOVINA, Tipo: músculo traseiro, Apresentação: 
in natura, cortada em cubos, congelada; Características 
Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo humano, 
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00016 CARNE BOVINA, Tipo: músculo traseiro, Apresentação: 
in natura, moída, congelada; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00017 CARNE BOVINA, Tipo: paleta, Apresentação: in natura, 
peça inteira, congelada; Características Adicionais: isento 
de toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00018 CARNE BOVINA, Tipo: paleta, Apresentação: in natura, 
cortada em cubos, congelada; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00019 CARNE BOVINA, Tipo: patinho, Apresentação: peça 
inteira, congelada; Características Adicionais: isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00020 CARNE BOVINA, Tipo: picanha, Apresentação: peça 
inteira, congelada; Características Adicionais: isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00021 CARNE BOVINA, Tipo: fígado, Apresentação: in natura, 
peça inteira, congelada; Características Adicionais: isento 
de toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0201.30.01.00022 CARNE BOVINA, Tipo: fígado, Apresentação: in natura, 
fatiada em bife, congelada; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 



0201.30.01.00023 CARNE BOVINA, Tipo: maminha, Apresentação: in 
natura, peça inteira, congelada; Características 
Adicionais: isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição, produto próprio para consumo humano, 
acondicionado em embalagem apropriada, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0210.19.02.00001 CARNE DEFUMADA, Tipo: lombo, animal suína 
Apresentação: in natura, fatiada, resfriada; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0210.19.02.00002 CARNE DEFUMADA, Tipo: orelha, animal suína 
Apresentação: in natura, cortada, resfriada; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0210.19.02.00003 CARNE DEFUMADA, Tipo: pé, animal suína 
Apresentação: in natura, cortada, resfriada; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0203.12.01.00001 

  

  

CARNE SUÍNA, Tipo: carré (bisteca), Apresentação: in 
natura, fatiada, processamento com osso, congelada; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0203.12.01.00002 

  

  

CARNE SUÍNA, Tipo: lombo, Apresentação: in natura, 
peça inteira, congelada; Características Adicionais: isento 
de toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0203.12.01.00003 

  

  

CARNE SUÍNA, Tipo: lombo, Apresentação: in natura, 
fatiada, processamento temperada, congelada; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 



0203.12.01.00004 CARNE SUÍNA, Tipo: pernil, Apresentação: in natura, 
peça inteira, processamento sem osso, sem pele, estado 
de conservação congelado(a); Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0203.12.01.00005 CARNE SUÍNA, Tipo: rabo, Apresentação: in natura, peça 
inteira, congelada; Características Adicionais: isento de 
toda e qualquer evidência de decomposição, produto 
próprio para consumo humano, acondicionado em 
embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1602.50.01.00001 CARNE PROCESSADA, Tipo: hambúrguer bovino, 
Apresentação: Apresentação: sabor temperado, estado 
de conservação congelado, Unidade de Fornecimento: 
caixa com 36 unidades, Características Adicionais: 
produto próprio para o consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Caixa 

1602.50.01.00002 CARNE PROCESSADA, Tipo: hambúrguer de frango, 
Apresentação: Apresentação: sabor recheado de queijo e 
presunto, bife a rolê, estado de conservação congelado, 
Unidade de Fornecimento: caixa com 36 unidades, 
Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Caixa 

1602.32.01.00001 CARNE PROCESSADA, Tipo: mini steak de frango, 
Apresentação: Apresentação: sabor recheado de queijo e 
presunto, preparação pré cozido, empanado, estado de 
conservação congelado, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 100 a 150 g, Características Adicionais: 
produto próprio para o consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

1601.00.01.00001 CARNE PROCESSADA, Tipo: Patê de bacon, Unidade 
de Fornecimento: lata de 100 a 130 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

1601.00.01.00002 CARNE PROCESSADA, Tipo: Patê de frango, Unidade 
de Fornecimento: lata de 100 a 130 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 



  

1601.00.01.00003 CARNE PROCESSADA, Tipo: Patê de presunto, Unidade 
de Fornecimento: lata de 100 a 130 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

1601.00.01.00004 CARNE PROCESSADA, Tipo: Patê de salmão, Unidade 
de Fornecimento: lata de 100 a 130 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

1601.00.01.00005 CARNE PROCESSADA, Tipo: Patê de sardinha, Unidade 
de Fornecimento: lata de 100 a 130 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidadel 

0801.32.01.00001 

  

CASTANHA, Tipo: castanha do Pará, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1kg, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Embalag
em 

0801.32.01.00002 CASTANHA, Tipo: castanha de Caju, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 100 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Embalag
em 

0703.10.01.00001 CEBOLA, Apresentação: cebola branca, inteira, de 1ª 
qualidade, acondicionada em embalagem adequada 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0703.10.01.00002 CEBOLA, Apresentação: cebola roxa, inteira, de 1ª 
qualidade, acondicionada em embalagem adequada 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0709.99.02.00001 CEBOLINHA, Apresentação: cebolinha in natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Unidade de Fornecimento: maço perfazendo no 
mínimo 100 g, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Maço 

0706.10.01.00001 CENOURA, Apresentação: in natura, de 1ª qualidade, 
acondicionada em embalagem adequada, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



0210.20.01.00001 CHARQUE PONTA DE AGULHA, Apresentação: carne 
bovina sem gordura, salgada e dessecada, 
acondicionado em embalagem apropriada, 
Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0210.20.01.00002 CHARQUE TRASEIRA, Apresentação: carne bovina sem 
gordura, salgada e dessecada, acondicionado em 
embalagem apropriada, Características Adicionais: 
produto próprio para o consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0709.99.03.00001 CHEIRO VERDE, Apresentação: cebolinha verde, 
coentro, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Unidade de medida: maço 
perfazendo no mínimo 100 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Maço 

0710.80.01.00001 CHUCHU, Apresentação: in natura, de 1ª qualidade, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

                                                                                              

  

Kg 

0801.11.01.00001 COCO, Espécie: seco, Apresentação: fruta in natura, de 
1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

                                                                                              

  

Unidade 

0801.11.01.00002 COCO, Espécie: verde, Apresentação: fruta in natura, de 
1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

                                                                                              

  

Unidade 

0801.11.01.00003 COCO, Apresentação: coco ralado, desidratado e 
triturado, sem glúten, Ingredientes: amêndoa de coco 
Embalagem: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

                                                                                              

  

Pacote 

0801.11.01.00004 COCO, Apresentação: coco ralado, desidratado e 
triturado, sem glúten, Ingredientes: amêndoa de coco 
Embalagem: embalagem 100 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 

  

Pacote 



em conformidade com a legislação em vigor. 

                                                                                              

0801.11.01.00005 COCO, Apresentação: coco ralado, desidratado e 
triturado, sem glúten e sem adição de açúcar, 
Ingredientes: amêndoa de coco Embalagem: embalagem 
50 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

                                                                                              

  

Pacote 

0801.11.01.00006 

  

  

COCO, Apresentação: coco ralado, desidratado e 
triturado, sem açúcar, Ingredientes: amêndoa de coco 
Embalagem: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

                                                                                              

  

Pacote 

2103.90.01.00001 

           

COLORAU, Apresentação: (colorífico) em pó, 
Embalagem: acondicionado em saco plástico 
transparente, atóxico, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

2103.90.01.00002 

  

CONDIMENTO, Tipo: açafrão, Apresentação: aspecto 
físico em pó, Embalagem: embalagem plástica com 500 
g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

2103.90.01.00003 CONDIMENTO, Tipo: canela, Apresentação: moída, 
aspecto físico em pó, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 10 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2103.90.01.00004 CONDIMENTO, Tipo: cominho, Apresentação: moída, 
aspecto físico em pó, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 15 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2103.90.01.00005 CONDIMENTO, Tipo: cravo da índia, Apresentação: 
aspecto físico granulado, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 15 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2103.90.01.00006 CONDIMENTO, Tipo: erva doce, Apresentação: aspecto 
físico folha desidratada, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 15 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 



2103.90.01.00007 CONDIMENTO, Tipo: noz-moscada, Apresentação: 
moída, aspecto físico em pó, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 10 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2103.90.01.00008 CONDIMENTO, Tipo: noz-moscada, Apresentação: 
aspecto físico em grãos, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 0,7 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2103.90.01.00009 CONDIMENTO, Tipo: orégano, Apresentação: aspecto 
físico granulado, Unidade de Fornecimento: embalagem 
plástica com 100 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano, tudo em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2103.90.01.00010 CONDIMENTO, Tipo: pimenta calabresa, Apresentação: 
aspecto físico granulado, Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica com 13 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1806.90.03.00001 CONFEITO CHOCOLATE, Tipo: preto, aspecto físico 
granulado, aplicação alimentação, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

0709.51.01.00001 COGUMELO EM CONSERVA, Apresentação: cogumelo 
fatiado, cogumelos pré-cozidos, água e sal, Unidade de 
Fornecimento: balde com 2 kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

0709.51.01.00002 COGUMELO EM CONSERVA, Tipo: champignon inteiro, 
Apresentação: cogumelos pré-cozidos, água e sal, 
Unidade de Fornecimento: balde com 2 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Unidade 

1602.50.02.00001 

  

CONSERVA DE CARNE, Ingredientes Básicos: carne 
bovina, sal, conservantes e condimentos naturais. Tipo: 
corte, Unidade de Fornecimento: lata com 320 a 340g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Unidade 

1602.50.02.00002 CONSERVA DE CARNE, Ingredientes Básicos: carne 
bovina, sal, conservantes e condimentos naturais. Tipo: 
desfiada, Unidade de Fornecimento: lata com 320 a 340g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Unidade 



1602.50.02.00003 CONSERVA DE PEIXE, Ingredientes Básicos: atum 
sólido, água e sal, Unidade de Fornecimento: lata com 
170 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

  

1602.50.02.00004 CONSERVA DE PEIXE, Ingredientes Básicos: sardinhas, 
óleo vegetal e sal, Unidade de Fornecimento: lata com 
125 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

0704.90.01.00001 COUVE MANTEIGA, Apresentação: in natura, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Unidade de Fornecimento: maço perfazendo no mínimo 
100 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Maço 

0402.99.01.00001 CREME DE LEITE, Apresentação: UHT homogeneizado, 
Unidade de Fornecimento: caixa contendo 200 g (peso 
líquido), Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Embalag
em 

2101.20.01.00001 CHÁ ALIMENTAÇÃO, Tipo: erva doce, uso alimentício, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Unidade de Fornecimento: 10 saches de 2 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Caixa 

2101.20.01.00002 CHÁ ALIMENTAÇÃO, Tipo: frutas vermelhas, uso 
alimentício, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Unidade de Fornecimento: 10 saches de 2 
gramas, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Caixa 

2101.20.01.00003 CHÁ ALIMENTAÇÃO, Tipo: hortelã, uso alimentício, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Unidade de Fornecimento: 10 saches de 2 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Caixa 

2101.20.01.00004 CHÁ ALIMENTAÇÃO, Tipo: maçã, uso alimentício, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Unidade de Fornecimento: 10 saches de 2 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Caixa 

2101.20.01.00005 CHÁ ALIMENTAÇÃO, Tipo: limão, uso alimentício, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Unidade de Fornecimento: 10 saches de 2 gramas, 

  

Caixa 



Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

2101.20.01.00006 CHÁ ALIMENTAÇÃO, Tipo: chá mate, erva mate 
queimado, Apresentação: constituído de folhas novas; de 
espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e 
partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto 
cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, 
parasitas e larvas uso alimentício, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 250 gramas, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Caixa 

2007.91.01.00001 

  

DOCE DE LEITE, Apresentação: doce de leite cremoso, 
Unidade de Fornecimento: pote com 400 g , 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

  

Unidade 

0713.10.01.00001 ERVILHA, Apresentação: ervilhas, água, açúcar e sal, 
Unidade de Fornecimento: lata com 200 g (peso 
drenado), Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Lata 

0713.10.01.00001 ERVILHA, Apresentação: ervilhas, água, açúcar e sal, 
Unidade de Fornecimento: sache com 200 g (peso 
drenado), Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Sache 

2002.90.01.00001 EXTRATO DE TOMATE, Apresentação: tomate, açúcar e 
sal, Unidade de Fornecimento: embalagem com 350 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

  

Embalag
em 

2002.90.01.00002 EXTRATO DE TOMATE, Apresentação: tomate, açúcar e 
sal, Unidade de Fornecimento: embalagem atóxica, 
variando 1 kg a 1,1 kg; Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

2002.90.01.00003 EXTRATO DE TOMATE, Apresentação: tomate, açúcar e 
sal, Unidade de Fornecimento: sache com 190 g, 

  



Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Sache 

1102.20.01.00001 FARINHA DE MANDIOCA, Apresentação: seca, fina, 
Tipo: 1, Classe: amarela, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 1 kg, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano, tudo em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1102.20.01.00002 FARINHA DE MANDIOCA, Apresentação: seca, fina, 
Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 1 kg, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano, tudo em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1102.20.01.00003 FARINHA DE MANDIOCA, Apresentação: seca, grossa, 
Tipo: 1, Classe: amarela, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 1 kg, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano, tudo em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1102.20.01.00004 FARINHA DE MANDIOCA, Apresentação: seca, grossa, 
Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 1 kg, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano, tudo em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1903.00.01.00001 FARINHA DE TAPIOCA, Apresentação: seca, fina, 
Classe: branca, Unidade de Fornecimento: pacote com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1903.00.01.00002 FARINHA DE TAPIOCA, Apresentação: seca, grossa, 
Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem 
com 1 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1903.00.01.00003 FARINHA DE TRIGO, Apresentação: para panificação, 
com fermento, Tipo: 1, Unidade de Fornecimento: 
embalagem contendo 1 kg, Características Adicionais: 

  

Pacote 



produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

1903.00.01.00004 FARINHA DE TRIGO, Apresentação: para panificação, 
sem fermento, Tipo: 1, Unidade de Fornecimento: 
embalagem contendo 1 kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1901.10.01.00001 FARINHA LÁCTEA, Apresentação: pó, Composição: 
farinha de trigo, leite em pó integral, açúcar, sal, glúten, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 400 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

  

Lata/Pac
ote 

1102.20.02.00001 FARINHA DE MILHO, Apresentação: flocos de milho, 
amarela, Tipo: flocão, Unidade de fornecimento: 
embalagem de 500g a 1kg, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, tudo em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

0713.33.01.00001 

  

FEIJÃO: Tipo: 01, carioca; Embalagem: primária plástica 
em pacote de 1Kg; Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

0713.33.01.00002 FEIJÃO: Tipo: 01, preto; Embalagem: primária plástica 
em pacote de 1Kg; Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

0713.33.01.00003 FEIJÃO: Tipo: 01, branco; Embalagem: primária plástica 
em pacote de 1Kg; Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

0713.33.01.00004 FEIJÃO: Tipo: 01, corda; Embalagem: primária plástica 
em pacote de 1Kg; Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 

0713.33.01.00005 FEIJÃO: Tipo: 01, rajado; Embalagem: primária plástica 
em pacote de 1Kg; Características Adicionais: produto em 
conformidade com a legislação em vigor produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Pacote 



1302.11.01.00001 FERMENTO: Tipo: biológico seco, instantâneo, para uso 
em panificação, não contém glúten; Embalagem com 
500gr; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Embalag
em 

1302.11.01.00002 FERMENTO: Tipo: biológico seco, instantâneo, para uso 
em panificação, não contém glúten; Embalagem com 
10gr; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Embalag
em 

1302.11.01.00003 FERMENTO: Tipo: químico, em pó, para uso em bolos, 
não contém glúten; Embalagem com 200 a 250gr; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Embalag
em 

1105.20.01.00001 FLOCOS DE MILHO: Tipo: amarelo, pré-cozido, não 
contém glúten; Embalagem: pacote de 500gr; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

0207.12.01.00001 FRANGO: Apresentação: coxa e sobrecoxa, com osso, 
congelada; Características Adicionais: isento de toda e 
qualquer evidência de decomposição, produto próprio 
para consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0207.12.01.00002 FRANGO: Apresentação: inteiro, com víseras, com pé e 
com cabeça, congelado; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0207.12.01.00003 FRANGO: Apresentação: inteiro, sem víseras, sem pé e 
sem cabeça, congelado; Características Adicionais: 
isento de toda e qualquer evidência de decomposição, 
produto próprio para consumo humano, acondicionado 
em embalagem apropriada, tudo em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0207.12.01.00004 FRANGO: Apresentação: peito com osso, congelado; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 

0207.12.01.00005 FRANGO: Apresentação: peito sem osso, congelado; 
Características Adicionais: isento de toda e qualquer 
evidência de decomposição, produto próprio para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

Kg 



1601.00.02.00001 FRIOS, Tipo: Mortadela Bologna, Apresentação: 
defumado, peça inteira, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1601.00.02.00002 FRIOS, Tipo: Mortadela Bologna, Apresentação: 
defumado, fatiado, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1601.00.02.00003 FRIOS, Tipo: Mortadela Frango, Apresentação: cozido, 
peça inteira, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

1601.00.02.00004 FRIOS, Tipo: Mortadela Frango, Apresentação: 
defumado, fatiado, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1302.11.02.00001 FUBÁ: Tipo: mimoso, Apresentação: aspecto físico em 
pó, cor amarela, matéria-prima milho, Unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2106.90.02.00001 

  

  

GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor abacaxi, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 

2106.90.02.00002 GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor abacaxi, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: caixa com 35 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.02.00003 

  

GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor cereja, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 

2106.90.02.00004 

  

  

GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor limão, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 



2106.90.02.00005 

  

           

GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor maracujá, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 

2106.90.02.00006 GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor morango, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 

2106.90.02.00007 GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor morango, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: caixa com 35 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.02.00008 

  

  

  

GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor pêssego, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 

2106.90.02.00009 GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor uva, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Saco 

2106.90.02.00010 GELATINA ALIMENTÍCIA, tipo comum, apresentação pó, 
sabor uva, com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso líquido, unidade de 
fornecimento: caixa com 35 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00001 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor 
abacaxi, estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido 
cítrico, sem conservantes, Unidade de fornecimento: 
frasco de vidro 230 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00002 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor 
abacaxi, estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido 
cítrico, sem conservantes, Unidade de fornecimento: 
caixa com 144 sachês de 15 g cada, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 



2007.99.01.00003 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor 
damasco, estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido 
cítrico, sem conservantes, Unidade de fornecimento: 
frasco de vidro 230 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00004 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor 
damasco, estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido 
cítrico, sem conservantes, Unidade de fornecimento: 
caixa com 144 sachês de 15 g cada, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00005 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor goiaba, 
estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido cítrico, 
sem conservantes, Unidade de fornecimento: caixa com 
144 sachês de 15 g cada, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00006 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor 
morango, estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido 
cítrico, sem conservantes, Unidade de fornecimento: 
frasco de vidro 230 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00007 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor 
morango, estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido 
cítrico, sem conservantes, Unidade de fornecimento: 
caixa com 144 sachês de 15 g cada, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00008 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor uva, 
estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido cítrico, 
sem conservantes, Unidade de fornecimento: frasco de 
vidro 230 g, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2007.99.01.00009 GELÉIA FRUTA, Tipo: fruta, Apresentação: sabor uva, 
estabilizante pectina de fruta, acidulante ácido cítrico, 
sem conservantes, Unidade de fornecimento: caixa com 
144 sachês de 15 g cada, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.90.01.00001 GELO, Tipo: escamas, água filtrada; Embalagem: saco 
plástico resistente e transparente de 40kg; Características 
Adicionais: é obrigatório o uso de água potável,o gelo 
deve ser inodoro e insípido, produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor 

  

Saco 

0804.50.01.00001 GOIABA, Apresentação: fruta in natura, goiaba vermelha, 
com ausência de sujidades parasitas e larvas, 

  



Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2007.99.02.00001 GOIABADA, Tipo: goiabada para corte; Embalagem com 
600gr; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Embalag
em 

2007.99.02.00002 GOIABADA, Tipo: goiabada em pasta; Embalagem: lata 
com 400gr; Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Lata 

1903.00.02.00001 GOMA DE TAPIOCA: Embalagem pacote de 1Kg; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

0403.10.01.00001 IOGURTE, Apresentação: natural, integral, sem sabor; 
Embalagem: copo com 170gr; Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Copo 

0403.10.01.00002 IOGURTE, Apresentação: natural, integral, sem sabor; 
Embalagem com 1Kg; Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Embalag
em 

0403.10.01.00003 IOGURTE, Apresentação: natural, integral, com polpa de 
frutas, sabores variados; Embalagem: copo com 170gr; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Copo 

0403.10.01.00004 IOGURTE, Apresentação: natural, integral, com polpa de 
frutas, sabores variados; Embalagem com 1Kg; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Embalag
em 

0403.10.01.00005 IOGURTE, Apresentação: natural, integral, com polpa de 
frutas, sabores variados; Embalagem: bandeja com 6 
unidades (peso total de 540 a 600gr); Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Bandeja 

0708.90.01.00001 JILÓ, Apresentação: in natura, de 1ª qualidade, com 
ausência de sujidade, parasitos e larvas, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0810.50.01.00001 KIWI, Apresentação: fruta in natura, de 1ª qualidade, com 
ausência de sujidades parasitas e larvas, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



  

0805.10.01.00001 LARANJA: Tipo: pêra; Apresentação: In natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0805.10.01.00002 LARANJA: Tipo: lima; Apresentação: In natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica; Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

Kg 

  

0402.99.02.00001 

  

  

LEITE CONDENSADO, Tipo: Tradicional, Composição: 
leite natural, açúcar e lactose, Unidade de Fornecimento: 
embalagem contendo 395 g (peso líquido), 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, tudo em conformidade com a legislação em 
vigor. 

  

  

Caixa/La
ta 

0402.99.03.00001 

  

LEITE DE COCO, Apresentação: leite de coco, água e 
conservadores, Unidade de Fornecimento: garrafa com 
200 ml, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

0402.99.03.00002 

  

LEITE DE COCO, Apresentação: leite de coco, água e 
conservadores, Unidade de Fornecimento: garrafa com 
500 ml, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Frasco 

  

0402.99.03.00003 LEITE DE COCO, Apresentação: leite de coco, água e 
conservadores, Unidade de Fornecimento: garrafa com 1 
litro, Características Adicionais: produto próprio para o 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Frasco 

0401.20.01.00001 LEITE INTEGRAL EM PÓ, Apresentação: origem de 
vaca, teor de gordura integral, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 400 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Lata/Pac
ote 

0401.20.01.00002 LEITE INTEGRAL EM PÓ, Apresentação: origem de 
vaca, teor de gordura integral, Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 1 kg, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Pacote 



0401.20.01.00003 LEITE INSTANTÂNEO INTEGRAL EM PÓ, 
Apresentação: origem de vaca, teor de gordura integral, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 400 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Lata 

0401.20.01.00004 LEITE DESNATADO EM PÓ, Apresentação: origem de 
vaca, Unidade de Fornecimento: embalagem com 400 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Lata 

0401.20.01.00005 LEITE INSTANTÂNEO DESNATADO EM PÓ, 
Apresentação: origem de vaca, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 400 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Lata 

0401.20.01.00006 LEITE INTEGRAL, Apresentação: origem de vaca, líquido 
Embalagem: tetra pack , Unidade de Fornecimento: caixa 
com 1 litro, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Litro 

0401.20.01.00007 LEITE DESNATADO, Apresentação: origem de vaca, 
líquido Embalagem: tetra pack , Unidade de 
Fornecimento: caixa com 1 litro, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Litro 

0401.20.01.00008 LEITE SEMIDESNATADO, Apresentação: origem de 
vaca, zero lactose, líquido Embalagem: tetra pack , 
Unidade de Fornecimento: caixa com 1 litro, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Litro 

0805.50.01.00001 LIMÃO, Espécie: taiti, Apresentação: fruta in natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

0805.50.01.00002 LIMÃO, Espécie: galego, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 

  



embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1601.00.03.00001 LINGUIÇA CALABRESA, Apresentação: tamanho fina, 
defumada, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

1601.00.03.00002 LINGUIÇA CALABRESA, Apresentação: tamanho grossa, 
defumada, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

  

1601.00.03.00003 LINGUIÇA TOSCANA, Apresentação: linguiça toscana de 
frango, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

1601.00.03.00004 LINGUIÇA TOSCANA, Apresentação: linguiça toscana 
suína, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0808.10.01.00001 MAÇÃ, Grupo: gala, Apresentação: fruta in natura, de 1ª 
qualidade Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

0808.10.01.00002 MAÇÃ, Espécie: verde, Apresentação: fruta in natura, de 
1ª qualidade Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

0808.10.01.00003 MAÇÃ, Espécie: red ou argentina, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade  Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 

  

Kg 



legislação em vigor. 

  

0808.10.01.00004 

  

MAÇÃ, Espécie: fuji, Apresentação: fruta in natura, de 1ª 
qualidade  Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

1902.30.01.00001 MACARRÃO, Tipo: espaguete, Informações Adicionais: 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
500 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00002 MACARRÃO, Tipo: conchinha, Informações Adicionais: 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
500 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00003 MACARRÃO, Tipo: penne, Informações Adicionais: 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
500 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00004 MACARRÃO, Tipo: parafuso, Informações Adicionais: 
contém glúten, Unidade de Fornecimento: pacote com 
500 g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00005 MACARRÃO, Tipo: Tipo: talharim, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00006 

  

MACARRÃO SEM GLÚTEN, Tipo: espaguete, Unidade 
de Fornecimento: pacote com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 



1902.30.01.00007 MACARRÃO SEM GLÚTEN, Tipo: penne, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00008 MACARRÃO SEM GLÚTEN, Tipo: parafuso, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1902.30.01.00009 MACARRÃO ORIENTAL, Tipo: macarrão de arroz, 
Informações Adicionais: sem glúten Unidade de 
Fornecimento: pacote com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

0714.10.02.00001 

  

MACAXEIRA, Apresentação: 1ª qualidade, com casca, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

2103.90.02.00001 MAIONESE, Tipo: tradicional, Apresentação: cremosa; 
Unidade de Fornecimento: Pote de 500 g. Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2103.90.02.00002 MAIONESE, Tipo: tradicional, Apresentação: cremosa; 
Unidade de Fornecimento: Pote de 1 kg. Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2103.90.02.00003 MAIONESE, Tipo: tradicional, Apresentação: cremosa; 
Unidade de Fornecimento: balde de 3 kg. Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

0714.10.03.00001 MANDIOCA, Apresentação: legume in natura, 1ª 
qualidade sem fungos ou rachaduras, Tipo: branca, 
raízes grandes, grau normal de evolução no tamanho, 
sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas com 
casca, inteiras, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0714.10.03.00002 MANDIOCA, Apresentação: legume in natura, 1ª 
qualidade sem fungos ou rachaduras, Tipo: amarela, 
raízes grandes, grau normal de evolução no tamanho, 
sabor e cor própria da espécie, uniformes, frescas com 
casca, inteiras, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 

  

Kg 



legislação em vigor. 

0804.50.02.00001 

  

MANGA, Espécie: haden, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, com ausência de sujidades parasitas e 
larvas, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0804.50.02.00002 MANGA, Espécie: rosa, Apresentação: fruta in natura, de 
1ª qualidade, com ausência de sujidades parasitas e 
larvas, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0804.50.02.00003 MANGA, Espécie: tommy atkin, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, com ausência de sujidades 
parasitas e larvas, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0807.20.01.00001 

  

  

MAMÃO, Espécie: papaia, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0807.20.01.00002 MAMÃO, Espécie: formosa, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0405.10.01.00001 MANTEIGA, Apresentação: com sal, Unidade 
Fornecimento: embalagem com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

0405.10.01.00002 MANTEIGA, Apresentação: sem sal, Unidade 
Fornecimento: embalagem com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 



0810.90.01.00001 MARACUJÁ, Espécie: maracujá-doce, Apresentação: 
fruta in natura, de 1ª qualidade, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

1517.10.01.00001 MARGARINA VEGETAL, Apresentação: com sal, 
Unidade de Fornecimento: embalagem de 500 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1517.10.01.00002 MARGARINA VEGETAL, Apresentação: sem sal, 
Unidade de Fornecimento: embalagem de 500 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Unidade 

1517.10.01.00003 MARGARINA VEGETAL, Apresentação: com sal, 
Unidade de Fornecimento: potes plásticos de 15 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

0708.90.02.00001 MAXIXE, Apresentação: legume in natura, de 1ª 
qualidade, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

0409.00.01.00001 MEL, Apresentação: mel de abelha, 1ª qualidade, 
Embalagem: frasco com 500 ml, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

0807.11.01.00001 

  

MELANCIA, Espécie, rajada, Apresentação: fruta in 
natura, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

0807.11.01.00002 MELANCIA, Espécie, paulista, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0807.11.02.00001 

  

MELÃO, Espécie, espanhol, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

0807.11.02.00002 MELÃO, Espécie, comum, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 



0807.11.02.00003 MELÃO, Espécie, orange, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

1104.23.01.00001 MILHO CANJICA, Tipo Grupo: especial, Tipo Subgrupo: 
despeliculada, Tipo Classe: amarela (xérem), Tipo: 01, 
conforme legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
pacote com 500 g. 

  

Pacote 

1104.23.01.00002 MILHO CANJICA, Tipo Grupo: especial, Tipo Subgrupo: 
despeliculada, Tipo Classe: branca (mungunzá), Tipo: 01, 
conforme legislação em vigor, Unidade de Fornecimento: 
pacote com 500 g. 

  

Pacote 

1005.90.01.00001 MILHO PIPOCA, Apresentação: isento fungos, carunchos 
e parasitas, livre de umidade, com data de fabricação e 
data de vencimento impresso na embalagem, Unidade de 
Fornecimento: Embalagem com 500 g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

1005.90.02.00002  MILHO VERDE, Apresentação: Espiga de 1ª qualidade, 
in natura, tamanho médio a grande, acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: íntegro e 
sem fungos, produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1005.90.02.00003  MILHO VERDE, Apresentação: em conserva, Unidade 
de fornecimento: embalagem com 2 kg, Características 
Adicionais: grãos de milho verde cozidos, produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Lata 

0201.20.01.00001 

  

MOCOTÓ BOVINO, Apresentação: serrado, congelado, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo 
em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 

2103.20.01.00001 MOLHO ALIMENTÍCIO, Tipo: catchup, aspecto físico 
líquido, Unidade de Fornecimento: frasco com 400 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.01.00002 MOLHO ALIMENTÍCIO, Tipo: catchup, aspecto físico 
líquido, Unidade de Fornecimento: frasco com 3,6 litros, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.01.00003 MOLHO ALIMENTÍCIO, Tipo: mostarda, aspecto físico 
líquido, Unidade de Fornecimento: frasco com 200 ml, 

  



Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Frasco 

2103.20.01.00004 MOLHO ALIMENTÍCIO, Tipo: mostarda, aspecto físico 
líquido, Unidade de Fornecimento: frasco com 3,4 kg, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.01.00005 MOLHO ALIMENTÍCIO SEM GLÚTEN, Tipo: mostarda, 
aspecto físico líquido, Unidade de Fornecimento: frasco 
com 200 ml, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.02.00001 

  

               

MOLHO DE SOJA, Ingredientes Básicos: feijão, soja, 
açúcar, milho torrado, sal, trigo em grãos, arroz, 
conservantes, Unidade de Fornecimento: frasco com 150 
ml, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.02.00002 MOLHO DE SOJA, Ingredientes Básicos: feijão, soja, 
açúcar, milho torrado, sal, trigo em grãos, arroz, 
conservantes, Unidade de Fornecimento: embalagem de 
900 a 1000 ml, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.03.00001  MOLHO DE TOMATE, Ingredientes Básicos: tomate, 
cebola e especiarias, Unidade de Fornecimento: sache 
com 300g a 340g, Características Adicionais: peneirado, 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação  em vigor. 

  

  

Unidade 

2103.20.03.00002  MOLHO DE TOMATE, Ingredientes Básicos: tomate, 
cebola e especiarias, Unidade de Fornecimento: copo 
com 190g, Características Adicionais: peneirado, produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação  em vigor. 

  

  

Unidade 

2103.20.03.00004  MOLHO DE TOMATE, Ingredientes Básicos: tomate, 
cebola e especiarias, Unidade de Fornecimento: 
embalagem Tetra Pack de 520g, Características 

  

Unidade 



Adicionais: peneirado, produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação  em vigor. 

  

2103.20.04.00001 MOLHO INGLÊS, Ingredientes Básicos: vinagre, água, 
molho de soja, sal, extrato de tomate, pimenta vermelha e 
outros, Unidade de Fornecimento: frasco com 150 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

2103.20.04.00002 MOLHO INGLÊS, Ingredientes Básicos: vinagre, água, 
molho de soja, sal, extrato de tomate, pimenta vermelha e 
outros, Unidade de Fornecimento: embalagem de 900 a 
1000 ml, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Frasco 

2103.20.05.00001 MOLHO DE MOSTARDA, Ingredientes básicos: molho 
mostarda, sal, açúcar e condimento, aspecto físico 
líquido. Unidade de fornecimento: embalagem com 200 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Frasco 

2103.20.05.00002 MOLHO DE MOSTARDA, Ingredientes básicos: molho 
mostarda, sal, açúcar e condimento, aspecto físico 
líquido. Unidade de fornecimento: embalagem com 200 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Frasco 

2103.20.05.00003 MOLHO DE MOSTARDA, Ingredientes básicos: molho 
mostarda, sal, açúcar e condimento, aspecto físico 
líquido. Unidade de fornecimento: embalagem com 3,4 a 
3,6 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Frasco 

2103.20.06.00001 MOLHO DE PIMENTA, Ingredientes básicos: água, 
pimenta vermelha moída, vinagre de álcool e sal. Unidade 
de fornecimento: embalagem com 150 ml, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Frasco 

1507.90.01.00001 ÓLEO, Apresentação: óleo de soja, Unidade de 
Fornecimento:  frasco plástico com 900 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1507.90.01.00002 ÓLEO, Apresentação: óleo de girassol, composto apenas 
de óleo de girassol, sem mistura com outros óleos, 
Unidade de Fornecimento:  frasco plástico com 900 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Fracos 



0407.11.01.00001 OVO DE CODORNA, Apresentação: ovo de codorna, 
rajado, Unidade de Fornecimento: Bandeja com 30 
unidades, Características Adicionais: Produto próprio 
para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Bandeja 

0407.11.02.00001 OVO DE GALINHA, Grupo: branco, classe  A, Tipo: Extra, 
Unidade de Fornecimento: Bandeja com 30 unidades, 
Características Adicionais: Produto próprio para 
consumo  humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Bandeja 

0407.11.02.00002 OVO DE GALINHA, Grupo: branco, classe A, Tipo: 
Grande, Unidade de Fornecimento: Bandeja com 12 
unidades, Características Adicionais: Produto próprio 
para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Bandeja 

0407.11.02.00003 OVO DE GALINHA, Grupo: branco, classe A, Tipo: 
Médio, Unidade de Fornecimento: Bandeja com 12 
unidades, Características Adicionais: Produto próprio 
para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Bandeja 

0407.11.02.00004 OVO DE GALINHA, Grupo: vermelho, classe A, Tipo: 
Extra, Unidade de Fornecimento: Bandeja com 30 
unidades, Características Adicionais: Produto próprio 
para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Bandeja 

0407.11.02.00005 OVO DE GALINHA, Grupo: vermelho, classe A, Tipo: 
Grande, Unidade de Fornecimento: Bandeja com 12 
unidades, Características Adicionais: Produto próprio 
para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Bandeja 

1905.90.02.00001 PÃO CASEIRO, Ingredientes: farinha de trigo, fermento, 
sal, banha, açúcar,  acondicionado em embalagem 
plástica, peso 500 g Características Adicionais: Produto 
próprio para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

1905.90.02.00002 PÃO DE FORMA, Apresentação: com casca, fatiado, 
contem glúten, acondicionado em embalagem plástica, 
Unidade de Fornecimento: pacote com 500 gramas 
Características Adicionais: Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1905.90.02.00003 PÃO DE FORMA, Tipo: Integral; Apresentação: com 
casca, fatiado, contem glúten,  acondicionado em 
embalagem plástica, Unidade de Fornecimento: pacote 
com 500 gramas, Características Adicionais: Produto 
próprio para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

1905.90.02.00004 

  

PÃO DE FORMA SEM GLÚTEN, Tipo: De batata; 
Apresentação: Com casca, fatiado, acondicionado em 
embalagem plástica, Unidade de Fornecimento: pacote 
com 500 gramas, Características Adicionais: Produto 

  

Unidade 



próprio para consumo  humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

1905.90.02.00005 PÃO DE HAMBURGUER, Peso Referência: unidade de 
50 g; Acondicionado em embalagem apropriada; 
Características Adicionais: Produto próprio para 
consumo  humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Kg 

1905.90.02.00006 PÃO DOCE, Peso Referência: unidade de 50g, 
 Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, em conformidade com a legislação em vigor e 
fornecido em embalagem apropriada. 

  

Kg 

1905.90.02.00007 PÃO FRANCÊS, Peso Referência: unidade de 50g; 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, em conformidade com a legislação em vigor e 
fornecido em embalagem apropriada. 

  

Kg 

1905.90.02.00008 PÃO DE QUEIJO, Apresentação: pão de queijo, 
acondicionado em embalagem apropriada, Peso de 
referência: unidade com 20 g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

Kg 

1905.90.02.00009 PÃO DE QUEIJO, Apresentação: pão de queijo, 
acondicionado em embalagem apropriada, Peso de 
referência: unidade com 100g, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano, em conformidade 
com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

1905.90.02.00010 PÃO MASSA FINA, Apresentação: pão massa fina para 
cachorro-quente, peso referência: unidade de 50 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0304.99.01.00001 PEIXE, Espécie: salmão, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte filé, apresentação com pele, estado de 
conservação congelado, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00002 PEIXE, Espécie: dourada, peixe in natura, tipo dourado, 
apresentação inteiro, características adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00003 PEIXE, Espécie: dourada, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte eviscerado sem cabeça, apresentação com 
pele, estado de conservação fresco, características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 

  

Kg 



conformidade com a legislação em vigor. 

  

0304.99.01.00004 PEIXE, Espécie: bacalhau, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte lombo, apresentação sem pele, sem espinha, 
estado de conservação congelado características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00005 PEIXE, Espécie: tambaqui, Apresentação: peixe in 
natura, inteiro, Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00006 PEIXE, Espécie: tambaqui, Apresentação: peixe in 
natura, tipo corte eviscerado sem cabeça, apresentação 
com pele, estado de conservação fresco características 
adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00007 PEIXE, Espécie: tambaqui, Apresentação: peixe in 
natura, filé sem espinho, congelado, primeira qualidade, 
características adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00008 PEIXE, Espécie: pirarucu, Apresentação: peixe in natura, 
inteiro, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00009 PEIXE, Espécie: pirarucu, Apresentação: peixe in natura, 
filé sem espinho, congelado, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00010 PEIXE, Espécie: pescada amarela, Apresentação: tipo 
corte filé, apresentação sem pele, estado de conservação 
congelado(a), Características Adicionais: produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00011 PEIXE, Espécie: surubim, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte filé, apresentação sem pele, estado de 

  



conservação congelado(a), Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

0304.99.01.00012 PEIXE, Espécie: surubim, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte posta, apresentação com pele, estado de 
conservação congelado(a), Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00013 PEIXE, Espécie: tilápia, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte filé, apresentação sem pele, estado de 
conservação congelado(a), características adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00014 PEIXE, Espécie: pintado, Apresentação: peixe in natura, 
inteiro, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em 

  

Kg 

0304.99.01.00015 PEIXE, Espécie: pintado, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte posta, apresentação com pele, estado de 
conservação congelado(a) características adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0304.99.01.00016 PEIXE, Espécie: pintado, Apresentação: peixe in natura, 
tipo corte filé, apresentação com pele, estado de 
conservação congelado(a) características adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0707.00.01.00001 PEPINO, Espécie: japonês, Apresentação: legume in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0707.00.01.00002 PEPINO, Espécie: caipira, Apresentação: legume in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Kg 



  

0707.00.01.00003 PEPINO, Apresentação: pepino em conserva, 
Embalagem: pote com 560 g peso líquido e 300 g peso 
líquido drenado Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Embalag
em 

0808.30.01.00001 PÊRA, Espécie: Nacional, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0808.30.01.00002 PÊRA,  Espécie: Asiática, Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0809.30.01.00001 PÊSSEGO, Apresentação: fruta in natura, de 1ª 
qualidade, apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação o transporte e a 
conservação em condições adequada para o consumo, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0809.30.01.00002 PÊSSEGO, Apresentação: em calda, Embalagem: lata, 
Unidade de Fornecimento: lata 450 g peso líquido 
drenado, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

0904.12.01.00001 

           

PIMENTA DO REINO E COMINHO, Apresentação: 
pimenta do reino moída e cominho em pó, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 60 a 70 g, Características 
Adicionais: com cheiro e sabor próprios, produto próprio 
para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0904.12.01.00002 PIMENTA DO REINO, Apresentação: torrada e moída, 
Unidade de Fornecimento: embalagem com 50 a 100 g, 
Características Adicionais: com cheiro e sabor próprios, 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



0709.60.01.00001 PIMENTA, Espécie: de cheiro, Apresentação: in natura, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em embalagem apropriada, tudo 
em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0709.60.02.00001 PIMENTÃO, Grupo: amarelo, Apresentação: legume in 
natura, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

Kg 

0709.60.02.00002 PIMENTÃO, Grupo: verde, Apresentação: legume in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

  

Kg 

0709.60.02.00003 PIMENTÃO, Grupo: vermelho, Apresentação: legume in 
natura, de 1ª qualidade, Embalagem: acondicionado em 
embalagem atóxica, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

  

Kg 

2009.89.01.00001 POLPA DE FRUTAS, Sabor: abacaxi, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

Kg 

2009.89.01.00002 POLPA DE FRUTAS, Sabor: abacaxi com hortelã, 
Apresentação: congelada, sem adição de corantes 
artificiais e aditivos químicos, sabor característico e 
agradável, Unidade de Fornecimento: embalagem 
plástica transparente com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

  

Kg 

2009.89.01.00003 POLPA DE FRUTAS, Sabor: acerola, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 

  

  

Kg 



consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

2009.89.01.00004 POLPA DE FRUTAS, Sabor: ameixa, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

Kg 

2009.89.01.00005 POLPA DE FRUTAS, Sabor: cajá, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

2009.89.01.00006 POLPA DE FRUTAS, Sabor: caju, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

2009.89.01.00007 POLPA DE FRUTAS, Sabor: cupuaçu, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

Kg 

2009.89.01.00008 POLPA DE FRUTAS, Sabor: goiaba, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

2009.89.01.00009 POLPA DE FRUTAS, Sabor: graviola, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 

  

Kg 



consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

2009.89.01.00010 POLPA DE FRUTAS, Sabor: manga, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

2009.89.01.00011 POLPA DE FRUTAS, Sabor: maracujá, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

Kg 

2009.89.01.00012 POLPA DE FRUTAS, Sabor: morango, Apresentação: 
congelada, sem adição de corantes artificiais e aditivos 
químicos, sabor característico e agradável, Unidade de 
Fornecimento: embalagem plástica transparente com 1 
kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

  

Kg 

2106.90.03.00001 PÓ PUDIM, Apresentação: mistura em pó para pudim, 
sabor baunilha, Tipo: não dietético, com açúcar, Unidade 
de Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2106.90.03.00002 PÓ PUDIM, Apresentação: mistura em pó para pudim, 
sabor coco, Tipo: não dietético, com açúcar, Unidade de 
Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

2106.90.03.00003 PÓ PUDIM, Apresentação: mistura em pó para pudim, 
sabor chocolate, Tipo: não dietético, com açúcar, Unidade 
de Fornecimento: embalagem com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

1602.31.01.00001 PEITO DE PERU, Apresentação: cozido, suavemente 
condimentada; Com baixo teor de gordura; Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



2105.00.01.00001 PICOLÉ DE FRUTA, Sabor: Abacaxi, Unidade de 
Fornecimento: embalado individualmente, com peso 
aproximado de 59 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2105.00.01.00002 PICOLÉ DE FRUTA, Sabor: Groselha, Unidade de 
Fornecimento: embalado individualmente, com peso 
aproximado de 59 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2105.00.01.00003 PICOLÉ DE FRUTA, Sabor: Limão, Unidade de 
Fornecimento: embalado individualmente, com peso 
aproximado de 59 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2105.00.01.00004 PICOLÉ DE FRUTA, Sabor: Uva, Unidade de 
Fornecimento: embalado individualmente, com peso 
aproximado de 59 g, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

1602.10.01.00001 PRESUNTO, Apresentação: cozido; Composição: Carne 
suína suavemente condimentada; Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0406.10.01.00001 QUEIJO COALHO, Apresentação: peça inteira, origem de 
vaca, Características Adicionais: produto apropriado para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0406.10.01.00002 QUEIJO MINAS, Apresentação: peça inteira, origem de 
vaca, Características Adicionais: produto apropriado para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriado e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0406.10.01.00003 QUEIJO MUÇARELA, Apresentação: peça inteira, origem 
de vaca, Características Adicionais: produto apropriado 
para consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0406.10.01.00004 QUEIJO PARMESÃO, Apresentação: peça inteira, origem 
de vaca, Características Adicionais: produto apropriado 
para consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



  

0406.10.01.00005 QUEIJO PRATO, Apresentação: peça inteira, origem de 
vaca, Características Adicionais: produto apropriado para 
consumo humano, acondicionado em embalagem 
apropriada e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0406.20.01.00001 QUEIJO RALADO, Ingredientes Básicos: queijo 
parmesão ralado e conservador, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 100 g, Características 
Adicionais: produto próprio para o consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Pacote 

0706.90.02.00001 

  

QUIABO,  Espécie: comum, Apresentação: in natura, de 
1ª qualidade, isenta de fungos parasitos e sujeiras, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em caixas plásticas vazadas, 
tudo em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0706.90.02.00002 QUIABO,  Espécie: liso, Apresentação: in natura, de 1ª 
qualidade, isenta de fungos parasitos e sujeiras, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano, acondicionado em caixas plásticas vazadas, 
tudo em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0706.90.03.00001 RABANETE, Apresentação: Legume in natura, de 1ª 
qualidade, isenta de fungos parasitos e sujeiras , 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

2106.90.04.00001 

  

  

REFRESCO, Sabor: Abacaxi, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L,  Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00002 REFRESCO, Sabor: caju, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L, Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Unidade 

2106.90.04.00003 REFRESCO, Sabor: goiaba, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L, Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 



2106.90.04.00004 REFRESCO, Sabor: guaraná, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L,  Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00005 REFRESCO, Sabor: graviola, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L,  Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00006 REFRESCO, Sabor: laranja, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L,  Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00007 REFRESCO, Sabor: limão, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L,  Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00008 REFRESCO, Sabor: maracujá, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L, Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00009 REFRESCO, Sabor: morango, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L, Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

Unidade 

2106.90.04.00010 REFRESCO, Sabor: uva, Apresentação: pó, Composição: 
composto basicamente de açúcar, aromatizante, poupa 
desidratada, corantes, Rendimento: 1 L,  Unidade de 
Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2106.90.04.00011 REFRESCO, Sabor: tangerina, Apresentação: pó, 
Composição: composto basicamente de açúcar, 
aromatizante, poupa desidratada, corantes, Rendimento: 
1 L,  Unidade de Fornecimento: pacote entre 35 e 40g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 



2201.10.02.00001 REFRIGERANTE, Sabor: cola, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 2 litros, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00002 REFRIGERANTE, Sabor: cola, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 1 litros, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00003 REFRIGERANTE, Sabor: cola, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 600 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00004 REFRIGERANTE, Sabor: cola, Unidade de fornecimento: 
lata com 350 ml, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00005 REFRIGERANTE, Sabor: guaraná, Embalagem: plástica 
tipo pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 2 
litros, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00006 REFRIGERANTE, Sabor: guaraná, Embalagem: plástica 
tipo pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 1 
litros,  Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00007 REFRIGERANTE, Sabor: guaraná, Embalagem: plástica 
tipo pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 600 
ml, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00008 REFRIGERANTE, Sabor: guaraná, Unidade de 
fornecimento: lata com 350 ml, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00009 REFRIGERANTE, Sabor: laranja, Embalagem: plástica 
tipo pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 2 
litros, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00010 REFRIGERANTE, Sabor: laranja, Embalagem: plástica 
tipo pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 1 
litros,  Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 



2201.10.02.00011 REFRIGERANTE, Sabor: laranja, Embalagem: plástica 
tipo pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 600 
ml, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00012 REFRIGERANTE, Sabor: laranja, Unidade de 
fornecimento: lata com 350 ml, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00013 REFRIGERANTE, Sabor: limão, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 2 litros, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00014 REFRIGERANTE, Sabor: limão, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 1 litros,  
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00015 REFRIGERANTE, Sabor: limão, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 600 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00016 REFRIGERANTE, Sabor: limão, Unidade de 
fornecimento: lata com 350 ml, Características Adicionais: 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00017 REFRIGERANTE, Sabor: uva, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 2 litros, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00018 REFRIGERANTE, Sabor: uva, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 1 litros,  
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00019 REFRIGERANTE, Sabor: uva, Embalagem: plástica tipo 
pet, Unidade de fornecimento: garrafa pet com 600 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

2201.10.02.00020 REFRIGERANTE, Sabor: uva, Unidade de fornecimento: 
lata com 350 ml, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

Unidade 

0704.90.02.00001 REPOLHO, Tipo: roxo, Apresentação: in natura, de 
primeira qualidade isenta de fungos parasitas e sujeiras, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 



0704.90.02.00002 REPOLHO, Tipo: verde, Apresentação: in natura, de 
primeira qualidade isenta de fungos parasitas e sujeiras, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0406.10.02.00001 REQUEIJÃO, Apresentação: copo plástico, Ingredientes: 
Leite, maisena, manteiga e sal. Contém Glúten, Unidade 
de Fornecimento: copo com 200 a 220g, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Unidade 

0406.10.02.00002 REQUEIJÃO, Apresentação: copo plástico, Ingredientes: 
coalho, maisena, manteiga e sal. Contém Glúten, 
Unidade de Fornecimento: copo com 
250g, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

Unidade 

2501.00.01.00001 SAL , Tipo: sal refinado, Apresentação: iodado, cristais 
granulação uniforme, não pegajoso ou empedrado de cor 
branca e inodoro, Embalagem: primária plástica, Unidade 
de Fornecimento: pacote com 1 kg, Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Unidade 

2501.00.01.00002 SAL, Tipo: sal grosso, Apresentação: aplicação 
alimentícia, teor máximo sódio 360 mg/g, aditivos 
iodo/prussiato amarelo soda, acidez 7,20 ph, Embalagem: 
primária plástica, Unidade de Fornecimento: pacote com 
1 kg, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Unidade 

0709.99.04.00001 SALSA, Espécie: comum, Apresentação: verdura in 
natura, de 1ª qualidade, Unidade de Fornecimento: maço 
acondicionado em embalagem atóxica, Características 
Adicionais: Produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Maço 

0709.99.05.00001 SALSICHA, Tipo: HOT DOG; Carne suína; Com tempero, 
condimentos e corante natural. Unidade de Fornecimento: 
embalagem plástica transparente, Características 
Adicionais: Produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0709.99.05.00002 SALSICHA, Tipo: viena, Apresentação: em conserva, 
Unidade de Fornecimento: lata com 300 g, 

  



Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Lata 

0709.99.05.00003 SALSICHA, Tipo: Carne de frango, Unidade de 
Fornecimento: pacote com 1 kg, Características 
Adicionais: Produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

2005.99.01.00001 SELETA DE LEGUMES, Ingredientes Básicos: ervilha, 
batata, cenoura, água e sal; Unidade de Fornecimento: 
embalagem com 200 g drenado, Características 
Adicionais: Produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Caixa/Lit
ro 

2105.00.02.00001 SORVETE, Sabor: chocolate, temperatura de 
conservação 15 °C, Unidade de Fornecimento: pote com 
2 litros, Características Adicionais: Produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Pote 

2105.00.02.00002 SORVETE, Sabor: creme, temperatura de conservação 
15 °C, Unidade de Fornecimento: pote com 2 litros, 
Características Adicionais: Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pote 

2105.00.02.00003 SORVETE, Sabor: morango, temperatura de conservação 
15 °C, Unidade de Fornecimento: pote com 2 litros, 
Características Adicionais: Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Pote 

2105.00.02.00004 SORVETE, Sabor: napolitano, temperatura de 
conservação 15 °C, Unidade de Fornecimento: pote com 
2 litros, Características Adicionais: Produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Pote 

2009.89.02.00001 

  

SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco 
integral de abacaxi, conservantes, Apresentação: líquido 
concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: 
frasco com 500 ml em embalagem de vidro ou de 
plástico, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 

  

Frasco 



em vigor. 

  

2009.89.02.00002 SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco 
integral de caju, conservantes, Apresentação: líquido 
concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: 
frasco com 500 ml em embalagem de vidro ou de 
plástico, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

2009.89.02.00003 SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco 
integral de goiaba, conservantes, Apresentação: líquido 
concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: 
frasco com 500 ml em embalagem de vidro ou de 
plástico, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

2009.89.02.00004 SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco 
integral de laranja, conservantes, Apresentação: líquido 
concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: 
frasco com 500 ml em embalagem de vidro ou de 
plástico, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

2009.89.02.00005 SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco 
integral de maracujá, conservantes, Apresentação: líquido 
concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: 
frasco com 500 ml em embalagem de vidro ou de 
plástico, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

2009.89.02.00006 SUCO DE FRUTA, Ingredientes Básicos: água, suco 
integral de uva, conservantes, Apresentação: líquido 
concentrado, sem açúcar, Unidade de Fornecimento: 
frasco com 500 ml em embalagem de vidro ou de 
plástico, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Frasco 

0805.21.01.00001 TANGERINA, Espécie: ponkan, Apresentação: fruta in 
natura, com ausência de sujidades parasitas e larvas, 

  



Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 

2103.90.03.00001 TEMPERO, Tipo: caldo, Apresentação: pó, aplicação uso 
culinário, sabor arroz, Embalagem: em tablete; caixa com 
6 unidades pesando 57 g, Características Adicionais: em 
pasta, sem pimenta; produto próprio para consumo 
humano. 

  

Caixa 

2103.90.03.00001 TEMPERO, Tipo: caldo, Apresentação: pó, aplicação uso 
culinário, sabor carne, Embalagem: em tablete; caixa com 
6 unidades pesando 57 g, Características Adicionais: em 
pasta, sem pimenta; produto próprio para consumo 
humano. 

  

Caixa 

2103.90.03.00002 TEMPERO, Tipo: caldo, Apresentação: pó, aplicação uso 
culinário, sabor carne, Embalagem: pacote com 1 kg, 
Características Adicionais: em pasta, sem pimenta; 
produto próprio para consumo humano. 

  

Pacote 

2103.90.03.00003 TEMPERO, Tipo: caldo, Apresentação: pó, aplicação uso 
culinário, sabor frango, Embalagem: em tablete; caixa 
com 6 unidades pesando 57 g, Características Adicionais: 
em pasta, sem pimenta; produto próprio para consumo 
humano. 

  

Caixa 

2103.90.03.00004 TEMPERO, Tipo: caldo, Apresentação: pó, aplicação uso 
culinário, sabor frango, Embalagem: pacote com 1 kg, 
Características Adicionais: em pasta, sem pimenta; 
produto próprio para consumo humano. 

  

Pacote 

2103.90.03.00005 TEMPERO, Tipo: caldo, Apresentação: pó, aplicação uso 
culinário, sabor legumes, Embalagem: em tablete; caixa 
com 6 unidades pesando 57 g, Características Adicionais: 
em pasta, sem pimenta; produto próprio para consumo 
humano. 

  

Caixa 

2103.90.04.00001 TEMPERO COMPLETO, Ingredientes Básicos: sal, alho, 
cebola, óleo vegetal, Unidade Fornecimento: embalagem 
com 1 kg, Características Adicionais: em pasta, sem 
pimenta; produto próprio para consumo humano. 

  

  

Embalag
em 

2103.90.04.00002 

  

TEMPERO COMPLETO, Ingredientes Básicos: sal, alho, 
pimenta do reino, pimenta vermelha, salsa, cebola, óleo 
vegetal, Unidade Fornecimento: embalagem com 300 g, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Embalag
em 

0702.00.01.00001 

  

TOMATE, Espécie: cereja, Apresentação: fruta in natura 
de 1ª qualidade, isenta de fungos parasitos e sujeiras, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 

  

Kg 



humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

0702.00.01.00002 TOMATE, Espécie: caqui Apresentação: fruta in natura, 
de 1ª qualidade, grau médio de amadurecimento, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0702.00.01.00003 TOMATE, Espécie: comum, Apresentação: fruta in natura 
de 1ª qualidade, isenta de fungos parasitos e sujeiras, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0702.00.01.00004 TOMATE, Espécie: italiano, Apresentação: fruta in natura 
de 1ª qualidade, isenta de fungos parasitos e sujeiras, 
Embalagem: acondicionado em embalagem atóxica, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0702.00.01.00005 TOMATE, Tipo: tomate da região, Apresentação: fruta in 
natura, de 1ª qualidade, isenta de fungos parasitos e 
sujeiras, Embalagem: acondicionado em embalagem 
atóxica, Características Adicionais: produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com a legislação 
em vigor. 

  

  

Kg 

1905.40.01.00001 TORRADA, Apresentação:  integral e salgada, 
Embalagem; acondicionado em embalagem atóxica com 
160 g ou superior, Características Adicionais: produto 
próprio para consumo humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. 

  

  

Pacote 

0806.20.01.00001 

  

  

UVA, Espécie: Itália, de 1ª qualidade, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0806.20.01.00002 UVA, Espécie: Niágara, de 1ª qualidade, Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

Kg 



  

0806.20.01.00003 UVA, Espécie: Rubi, de 1ª qualidade,  Embalagem: 
acondicionado em embalagem atóxica Características 
Adicionais: produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Kg 

0806.20.02.00001 

  

  

UVA PASSA, Apresentação: sem semente, produto 
obtido de frutas maduras, sãs e limpas, isentas de 
matérias terrosas, de parasitas e detritos animais e 
vegetais. Embalagem: Embalagem com 200 g a 250 g, 
Características Adicionais: uva preta, desidratado, 
produto próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Embalag
em 

2209.00.01.00001 VINAGRE, Tipo: vinagre de álcool; Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável e 
hermeticamente fechado contendo 750 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

  

2209.00.01.00002 VINAGRE, Tipo: vinho branco; Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável e 
hermeticamente fechado contendo 750 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

  

  

2209.00.01.00003 VINAGRE, Tipo: vinagre de maçã; Isento de corantes 
artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, 
Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável e 
hermeticamente fechado contendo 750 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

  

2209.00.01.00004 VINAGRE, Tipo: vinho tinto; Isento de corantes artificiais, 
ácidos orgânicos e minerais estranhos, Acondicionado 
em frasco plástico com tampa inviolável e 
hermeticamente fechado contendo 750 ml, 
Características Adicionais: produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a legislação em vigor. 

  

  

Frasco 

  

  



  

 


