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SUPEL 
Portaria nº 129/2019/SUPEL-CI 

Aprova o Catálogo de Gêneros Alimentícios – CGA no âmbito da 
administração pública direta e indireta estadual, e delibera outras 
disposições. 

  
Considerando que a Constituição Federal define em seu Art. 37, caput, que a Administração Pública deve valer-se dos 

princípios expressos no corpo textual da carta magna, em especial ao princípio da impessoalidade, publicidade e eficiência; 
Considerando que o Art. 65, V e VII da Constituição do Estado de Rondônia dispõe que compete privativamente ao Governo do 

Estado “expedir decretos e regulamentos para a fiel execução das leis” e “dispor sobre a organização e o funcionamento da adm inistração do 
Estado na forma da lei”; 

Considerando que, de acordo com o Decreto Estadual Nº 8.978, de 31 de janeiro de 2000, compete à Superintendência 
Estadual de Licitações a organização, coordenação e operacionalização do sistema das licitações, no âmbito do Poder Executivo, mediante a 
formulação da política licitatória de compras, obras e serviços, a respectiva padronização, além do gerenciamento dos cadastros de fornecedor; 

Considerando que no cenário público atual não há sistemática que proporcione a concretização dos termos dos Art. 15, I, e Art. 
40, I, da Lei Federal Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, ao dispor que “As compras, sempre que possível, deverão [...] atender ao princípio da 
padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas”; 

Considerando que no Art. 3º, II da Lei Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, é disposto que “a definição do objeto deverá 
ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição” e, portanto, há 
necessidade de padronização dos gêneros alimentícios a serem adquiridos pelos órgãos da administração pública direta e indireta estadual;   

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE LICITAÇÕES, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto Estadual Nº 8.978, 
de 31 de janeiro de 2000, fundamentando-se no Art. 65, V e VII da Constituição do Estado de Rondônia, Art. 1º do Decreto Estadual Nº 
8.978/2000, Art. 15, I, e Art. 40, I, da Lei Federal Nº 8.666/1993 e Art. 3º, II da Lei Federal Nº 10.520/2002, RESOLVE:  

Art. 1º - Aprovar o Catálogo de Gêneros Alimentícios – CGA, anexo, para uso obrigatório pelos órgãos da administração pública 
direta e indireta estadual na elaboração dos processos licitatórios de aquisição de gêneros alimentícios, ainda que futura ou eventual. 

Art. 2º - Os processos licitatórios iniciados antes da publicação desta Portaria deverão adequar-se às disposições aqui 
apresentadas em tempo hábil. 

Parágrafo único – Se a adequação citada no caput vier a causar prejuízo à administração pública ou obstar o bom andamento 
do processo, deve a autoridade competente do órgão ou ente estadual deliberar e justificar a não utilização do Catálogo de Gêneros Alimentícios 
- CGA. 

Art. 3º – O Catálogo de Gêneros Alimentícios – CGA, deverá ser utilizado em todas as aquisições estaduais cujo objeto esteja 
nele contemplado. 

Parágrafo único – Na elaboração do Termo de Referência, deverão ser transcritos os dados do Catálogo de Gêneros 
Alimentícios – CGA, de forma padronizada e uniforme, incluindo Código, Descrição e Tipo Unitário. 

Art. 4º – O Catálogo de Gêneros Alimentícios – CGA, anexo, constitui parte indissolúvel do conteúdo normativo desta Portaria. 
Art. 5º – A presente Portaria entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.   

  
MARCIO ROGÉRIO GABRIEL 

Superintendente Estadual de Licitações  
  

ANEXO   
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Observando os problemas enfrentados pela Administração Pública do Estado de Rondônia provenientes de licitações 
fracassadas por especificações de materiais inadequadas e ausência de uma fonte de pesquisa de descrição de materiais confiável que atenda 
ã real demanda da secretaria solicitante, esta superintendência criou um catálogo padronizado de materiais com quinhentos itens de gêneros 
alimentícios. 

A criação do catálogo padronizado de gêneros alimentícios visa garantir maior qualidade, agilidade e precisão no processo de 
aquisição destes itens, resultando em eficiência e eficácia, com melhoria do gasto público através da redução de compras erradas e devoluções 
de materiais, alinhando a comunicação entre a Administração Pública e os fornecedores. 

Este catálogo de materiais é um documento eletrônico, em PDF, e está disponível no site da Superintendência de Licitações de 
Rondônia - www.rondonia.ro.gov.br/supel  

1. Descrição do cenário atual  
No cenário atual não existe um sistema ou um fluxo que proporcione a padronização da criação dos itens ou mesmo um 

catálogo cujo órgãos da administração pública possam nortear seus processos de compras. Por esse motivo, cada órgão do Estado, aleatória e 
independentemente, seguindo seus próprios padrões, cria suas descrições dos itens. Essa prática resulta em falta ou excesso de especificações 
que acabam causando atrasos no processo de compras. 

Para viabilizar os processos, as comissões da SUPEL necessitam, geralmente, realizar uma análise minuciosa da 
especificação de cada item a fim de que seja garantida a conformidade com o termo de referência, de forma, objetiva e não direcionada. Os 
membros das comissões passam a maior parte de seus expedientes realizando essa análise e cadastrando cada um dos itens, obrigatoriamente, 
no mínimo, nos seguintes sistemas: Comprasnet, Portal da SUPEL e Processo (sistema interno da SUPEL). No setor de cotação de preço, cada 
item é pesquisado em tabelas referenciais, banco de preços, contratos, atas e no mercado local para obtenção do preço referencial, necessário 
no processo de compras. Quando a descrição do item é mal formulada, há um prejuízo real no ciclo de vida do processo, pois, além da 
contabilidade despender mais tempo para identificação dos e registro dos itens, há também, por consequência, queda na produtividade e na 
capacidade do setor de pesquisa de preços que, a partir de então, direciona sua força de trabalho para a identificação do item e não 
necessariamente para cotação propriamente dita. Quando o equívoco na descrição do item é constatado, o processo é devolvido ao órgão de 
origem para correção e/ou adequação. 

No setor de registro de preços o excesso ou falta da descrição reflete, também, na produtividade dos servidores. Esses, por 
muito tempo, ao cadastrar uma ata, tentaram trabalhar reutilizando os itens já disponíveis em atas existentes para poupar tempo e trabalho, mas 
isso se tornou inviável frente a dificuldade em encontrar itens com as mesmas especificações. Tendo em vista a falta de padronização, o setor de 
registro de preços optou por cadastrar um novo item a cada registro de ata, indistintamente. Em consequência disso, a criação de um histórico 
dos itens registrados e suas variáveis tornou inviável a elaboração de relatórios confiáveis, tais como tipos de produtos ou serviços mais cotados 
e ou licitados no Estado de Rondônia, por órgão, setor e etc.  

2. Descrição do catálogo proposto 
Objetivo 
Elaborar um catálogo que possibilite a padronização da descrição dos itens de gêneros alimentícios, garantindo a abrangência, 

flexibilidade, praticidade, especificidade e unidade da descrição destes itens e critérios que eliminem ou reduzam, significativamente, os riscos de 
impugnações, questionamentos, demora no andamento dos processos de compras e proporcionar o alinhamento da comunicação entre os 
órgãos do Estado, fornecedores e a própria Supel. 

      Problemas a serem resolvidos 

 Falta de padronização das descrições dos materiais; 

 Descrições muito genéricas ou muito específicas; 

 Especificações direcionadas; 

 Cadastramento dos mesmos itens várias vezes; 

 Verificação excessiva da especificação do item em cada setor/secretaria sempre que o mesmo é usado em um processo e 
por onde este passa; 

 Impugnação de licitação por especificação equivocada de item; 

 Excesso de tempo em que o processo fica no setor de pesquisa de preços da SUPEL; 

 Retrabalho de verificação dos descritivos do item em várias fases do processo; 

 Risco da descrição do objeto demandado atender às expectativas de mercado.  
3. Metodologia 
Padronizar e catalogar é manter um cadastro de materiais unificado a fim de auxiliar a identificação e o registro de elementos 

por meio de uma forma estruturada. A padronização do cadastro de materiais garante uma maior qualidade, agilidade e precisão no processo de 
suprimentos e tomada de decisões, conferindo maior eficiência e economia, o que assegura para a Administração Pública não somente a 
interrupção imediata de perdas financeiras como também conduz à redução da variedade de materiais utilizados pela mesma.  

Um aspecto importante da padronização de materiais é basear-se em padrões técnicos (ABNT, ISO, DIN, SAE etc.), o que 
possibilita adquirir produtos com maior segurança, principalmente, quando os padrões são exigidos pela legislação. Outro fator da padronização 
é o mercado fornecedor, isto é, deve-se dar preferência a materiais que sejam facilmente encontrados no mercado fornecedor sem,entretanto, 
ferir a vedação legal de direcionamento para marcas, itens sem similaridade ou com características e especificações exclusivas. Ou seja, sem 
critérios de padronização bem definidos, é impraticável obter-se uma boa catalogação dos materiais.  

Na realidade, o processo licitatório é apenas um passo indispensável e importante para atender um objetivo maior que é a 
necessidade dos usuários internos das organizações. Assim, é necessário pensar o catálogo não apenas como uma ferramenta de compras, 
mas como a porta de entrada de todos os processos logísticos de materiais, cujas inconsistências e problemas irão desaguar no processo de 
recebimento dos materiais. Em última análise, significa dizer que é preciso fazer gestão de catálogo e produzir saídas de boa qualidade, segundo 
as necessidades dos processos subsequentes.  

Assim sendo, o catálogo não deve ser considerado como uma ferramenta exclusiva para o processo de compra, mas passar a 
ser visto sob os critérios de abrangência, flexibilidade e praticidade. Quanto à abrangência, o catálogo de materiais deve abordar uma série de 
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características dos materiais, caracterizando-os de forma completa e suficiente. A flexibilidade refere-se à comunicação entre os tipos de 
classificação, bem como à possibilidade de adaptar e melhorar o sistema de classificação sempre que desejável. Do ponto de vista da 
praticidade, a visão é de que um bom catálogo deve ser simples, objetivo e direto, sem demandar do gestor e do usuário procedimentos 
complexos.  

A legislação brasileira concernente ao processo licitatório, é absolutamente precisa quanto a esses três critérios abordados. 
Tanto o inciso I, do art. 40 da Lei 8.666/93 quanto o inciso II do art. 3º da Lei 10.520/02, em relação a descrição do objeto, discursam que “a 
definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição”.  

A clareza e objetividade das descrições dos materiais catalogados,conforme diz a súmula nº 177 do Tribunal de Contas da 
União, publicada no Diário Oficial de 09/11/82, página 2088 é “regra indispensável da competição, até mesmo como proposta do postulado de 
igualdade”.  

Assim, o produto final da classificação de materiais é um catálogo devidamente simplificado, especificado e codificado, 
apresentando itens normatizados e padronizados.  

Para garantir abrangência, flexibilidade e praticidade o catálogo de materiais de gêneros alimentícios será mantido tendo como 
regra básica o Sistema Harmonizado (SH), o qual é um método internacional de classificação de mercadorias, baseado em uma estrutura de 
códigos e suas respectivas descrições e composto por seções, capítulos e subcapítulos. A descrição do produto deverá representar a forma mais 
básica para sua identificação com relação à utilização e/ou função. Além disso, a descrição de um item poderá ter uma ou mais especificações, 
contudo, apenas uma unidade de medida.  

Outro sistema utilizado na codificação deste catálogo é o Federal Sullpy Classification (FSC), desenvolvido pelo Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos para classificar todos os materiais movimentados pelos diversos departamentos do governo americano.  

Assim, o item será composto das seguintes informações: seção; capítulo; subcapítulo; uma descrição e uma ou mais 
especificações (detalhamento do item), e um código único que será uma junção de dois padrões para codificação de materiais, a saber, SH (2 
dígitos para seção, 2 para capítulo e 2 para subcapítulo) e Federal Supply Classification - FCS para complementar a identificação do item a partir 
do nível de subcapítulo, ou seja, descrição, tipo de material e especificações, respectivamente (2 dígitos para descrição, 5 para o tipo de 
material). Com essa composição, será possível organizar os itens de forma funcional e padronizada, facilitando a consulta e utilização desses 
objetos, tanto pela SUPEL quanto pelos demais usuários. 

Para tanto, foi de extrema importância as seguintes etapas: 1ª. catalogação: arrolamento dos itens; 2ª. simplificação: redução 
da diversidade de itens que se destinam a um mesmo fim (caso existissem dois itens de material que são empregados para a mesma finalidade, 
com o mesmo resultado indiferentemente, opta-se pela inclusão de apenas um deles no catálogo de materiais); 3ª. especificação (identificação): 
descrição minuciosa  do material,  possibilitando sua individualização em uma linguagem familiar ao mercado; 4ª. normalização: estabelecimento 
de normas técnicas para os itens ou para seu emprego com segurança; 5ª. padronização: uniformização do emprego e do tipo do material 
(facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, permite a intercambialidade de sobressalentes ou demais materiais de consumo); e 6ª. 
codificação de cada item: atribuição de uma série de números a cada item, de forma que essa informação represente as características do item. 
Cada item terá, assim, um único código.  

Dessa maneira, será através da classificação que os itens serão agrupados. O resultado será a otimização e poderá refletir, 
também, no controle de  estoque, nos procedimentos de armazenagem e na operacionalização dos almoxarifados do Governo do Estado de 
Rondônia.  

4. Conclusão 
O processo de padronização de materiais consiste na organização de um cadastro a fim de auxiliar a identificação e o registro 

de elementos por meio de uma forma estruturada. Sendo assim, não se pode falar de gestão de materiais ou pretender introduzir melhorias e 
inovações sem padronizar e estruturar um catálogo de materiais de modo a atender às necessidades das partes interessadas. 

Pela finalidade da padronização de materiais de gêneros alimentícios, é possível descobrir quais são os benefícios desse 
processo. De modo geral, podemos citar como vantagens: 

 Ter um catálogo único de materiais de gêneros alimentícios; 

 Permitir a consulta rápida aos itens cadastrados, facilitando o acesso dos usuários; 

 Redução de tempo de vida dos processos e esforço cognitivo dos servidores; 

 Agilizar o fluxo de criação do processo de compras nas secretarias; 

 Disponibilização de informação sobre os itens em tempo hábil; 

 Utilização de um mesmo item em todas as etapas do processo; 

 Extinguir impugnações por motivo de descrição de item; 

 Diminuir a quantidade de compras erradas, bem como a de devoluções de mercadorias. 

 Facilitar o entendimento do fornecedor a respeito do produto ou serviço. 

 Simplificar o procedimento de compras eletrônicas. 
Portanto, a observação de seus efeitos será factível após a implementação e adesão do catálogo de materiais de gêneros 

alimentícios pela própria Administração Pública.   
CATÁLOGO 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
 

 
Embalagem 

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. 

 
Embalagem 

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. 

 
Embalagem 
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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. 
Embalagem 

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. 

 
Embalagem 

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. 
 

 
Embalagem 

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. 
 

 
Embalagem 

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. 
 

 
Embalagem 

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. 
 

 
Embalagem 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 

 

 
Embalagem 

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. 

 
Embalagem 

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 
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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 

em conformidade com a legislação em vigor. 
 

 
Pacote 

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 
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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. 
 

 
Embalagem 

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

 
Caixa 

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. 
 

 
Embalagem 

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: produto próprio para consumo 

humano, tudo em conformidade com a legislação em vigor. 
 

 
Pacote 
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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/Pacote 

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. 

 
Embalagem 

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. 

 
Embalagem 

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. 

 
Embalagem 

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 
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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 
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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 
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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. 
 

Embalagem 

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 
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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. 
 

Embalagem 

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. 

 
Embalagem 

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/Lata 

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/Pacote 

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 



diof.ro.gov.br  

imprensaoficial@diof.ro.gov.br   
 

Atos do executivo  
Página - 355 

 

Diário Oficial do Estado de Rondônia - Edição 109 - 14 de junho de 2019 - Porto Velho/RO 

Autenticidade pode ser verificada em: http://spe.sistemas.ro.gov.br/Diario/Autenticar/2194 

Diário assinado eletronicamente por Gilson Barbosa, Diretor, em 14/06/2019, às 10:00 

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 legislação em vigor. 
 

 
Kg 

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 
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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 legislação em vigor. 

 
Kg 

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 
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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 
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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 
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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 Adicionais: peneirado, produto próprio para consumo 

humano e em conformidade com a legislação  em vigor. 
 

 
Unidade 

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

 
Unidade 

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 
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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 conformidade com a legislação em vigor. 
 

 
Kg 

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 
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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. 
 

 
Embalagem 

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 
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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 consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

 

 
 

Kg 

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 consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 

 

 
Kg 

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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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/Litro 

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 em vigor. 

 

 
Frasco 

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 
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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. 
 

 
Embalagem 

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. 
 

 
Embalagem 

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 humano e em conformidade com a legislação em vigor. 
 

 
Kg 

 

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 
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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. 

 

 
Embalagem 

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 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por Márcio Rogério Gabriel, Superintendente, em 13/06/2019, às 12:40, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017. 
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AVISO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL/RO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2019/SUPEL/RO, do tipo “menor preço por ITEM”, EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS A ME/EPP, EXCETO PARA OS ITENS 1, 9, 15 e 16 os quais se aplicam AMPLA CONCORRÊNCIA, 
sendo que o percentual que deveria ser cadastrado como cota reservada para estes itens, por inconsistência no sistema, foi cadastrado com cota 
de até 25% exclusivamente para PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS A ME/EPP nos itens 17, 18, 
19 e 20. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0019.468275/2018-85 


