
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

1056 Abóbora in-natura, nome abobora in - natura. 96563 Quilograma

1057 Abóbora, espécie baiana. 96563 Quilograma

1058

Acém congelada a -18°c, percentual de degelo

igual ou inferior a 10%, embalagem íntegra e em

boa condições de armazenagem com data de

produção igual ou inferior a 03 meses.

73776 Quilograma

1821

Achocolatado, apresentação líquido, sabor 

chocolate, características adicionais enriquecido 

com vitaminas.

235871 Embalagem com 1 litro

1059

Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate,

características adicionais açúcar, cacau, cálcio,

ferro, vitaminas, malte, sem glúten.

400920 Embalagem com 500 gramas

1060

Achocolatado, apresentação pó, sabor chocolate,

características adicionais açúcar, cacau, cálcio,

ferro, vitaminas, malte, sem glúten.

400920 Fardo com 10 kg

1061

Achocolatado, apresentação pó, sabor morango,

prazo validade 18 (fechado), características

adicionais enriquecido com vitaminas e sais

minerais.

256044 Embalagem com 500 gramas

1062

Achocolatado, apresentação pó, sabor morango,

prazo validade 18 (fechado), características

adicionais enriquecido com vitaminas e sais

minerais.

256044 Fardo com 10 kg

1063
Açúcar tipo cristal, sacarose de cana-de-açúcar,

peneirado. 
74365 Pacote com 5kg

1064 Açúcar, tipo confeiteiro. 375497 Saco com 1 kg

1065 Açúcar, tipo confeiteiro. 375497 Pacote com 5 kg

1066 Açúcar, tipo confeiteiro. 375497 Fardo com 30 kg
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O catálogo do grupo 30.07 contém as especificações de gêneros de alimentação. Os itens que estão

destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem

diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento

necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.
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1067

Açúcar, tipo mascavo, composição origem

vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação

alimentação, características adicionais 100 natural

com fervura de melado.

264030 Pacote com 1 kg

1068

Açúcar, tipo mascavo, composição origem

vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação

alimentação, características adicionais 100 natural

com fervura de melado.

264030 Pacote com 5 kg

1069

Açúcar, tipo refinado, composição origem vegetal,

sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante,

características adicionais branco, validade prazo

mínimo de 1 ano.

301008
Caixa com 400 sachês (cada 

sachê com 5 gramas) 

1822
Adoçante, aspecto físico pó fino branco, 

ingredientes sucralose, tipo dietético.
422397

 Caixa com 1000 sachês (cada 

sachê com 80 gramas)

1070

Adoçante, aspecto físico líquido límpido

transparente, ingredientes sacarina

sódica,ciclamato de sódio e edulcorantes, tipo

dietético, características adicionais bico dosador.

243962 Frasco com 100 ml

1823
Água coco, material água côco verde, prazo

validade 3 (aberto).
217771 Caixa com 200 ml

1824

Água mineral, material água mineral, tipo

embalagem plástico, gaseificação sem gás,

características adicionais rótulo c/ validade(min.

12 meses), procedência, co, normas técnicas

padrão dnpm.

289699 Garrafa com 500 ml

1825
Água mineral, material água mineral, tipo

embalagem plástico, gaseificação sem gás.
217773 Copo com 200 ml

1071

Alcatra sem maminha congelada a -18°c,

percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1845 Amido, aplicação mingau, tipo tradicional. 235851 Pacote com 1 k

1072 Alga marinha nori para sushi, apresentação folhas. 74365 Pacote com 50 folhas

1826 Amaciador de carne. 38407 Embalagem com 1 kg
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1073

Almondegas (ave e bovina-mista) unidades de 25

gr aproximadamente, congelada a -18°c,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Caixa com 500 gramas

1074
Ameixa seca sem coloração ou aromatização

artificial. 
74365 Embalagem com 1 kg

1827

Amendoim torrado, material amendoim torrado,

tipo doce, apresentação embalagem plástica,

características adicionais japonês, aplicação

alimentação de pessoal.

258355 Pacote 500 gramas

1075
Amendoim tipo 1, descascado, selecionado,

vermelho miúdo. 
74365 Pacote com 500 gramas

1076
Amendoim torrado, material amendoim torrado,

tipo salgado, aplicação alimentação de pessoal.
258356 Embalagem com 150 gramas

1077
Amendoim torrado, material amendoim torrado,

tipo salgado, aplicação alimentação de pessoal.
258356 Pacote com 1 kg

1078 Amido, aplicação mingau, tipo tradicional. 235851 Pacote com 1 kg

1079 Amido, aplicação mingau, tipo tradicional. 235851 Fardo com 10 kg

1080

Apresuntado, cozido de carne suína, temperatura

de conservação de 0 a 4°c, prazo de validade 90

dias. contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Quilograma

1081

Arroz beneficiado, tipo 1, classe longo fino, tipo

subgrupo polido, (arroz parbolizado), com

identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso líquido.

110590 Embalagem com 5 kg

1082

Arroz integral- tipo 1 , longo fino, com

identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso líquido.

110590 Saco com 1 kg

1083
Arroz para sushi, características arroz japonês tipo

1, classe longo.
74365 Pacote com 1 kg

1084
Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo

agulhinha.
244124 Saco com 1 kg

1085
Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo

agulhinha.
244125  Saco com 5 kg
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1086
Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo

agulhinha.
244126 Saco com 50 kg

1087

Aveia em flocos fino, 100 % natural, sem aditivos

ou conservantes, embaglagem plástica, com

identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso líquido. 

74365 Lata com 500 gramas

1088

Aveia em flocos grossa 100% natural, sem aditivos

ou conservantes, embalagem plástica, com

identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso líquido.

74365 Lata com 500 gramas

1089
Azeite oliva, tipo virgem fino, acidez máxima 1,

prazo validade 2 anos. 
216984 Lata com 500 ml

1090
Azeitona, tipo preta, apresentação com caroço,

tamanho grande, sem tempero, em conserva.                                                                                                                                                                       
74365 Balde com 3,60 kg

1091
Azeitona, tipo preta, apresentação com caroço,

tamanho grande, sem tempero, em conserva.                                                                                                                                                                       
74365 Balde com 15 kg

1092
Azeitona, tipo verde, apresentação com caroço,

tamanho grande, sem tempero, em conserva.  
74365 Balde com 3,60 kg

1093
Azeitona, tipo verde, apresentação com caroço,

tamanho grande, sem tempero, em conserva.  
74365 Balde com 15 kg

1094

Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço,

tamanho grande, características adicionais sem

tempero.

228906 Balde com 5kg

1095

Bacalhau, apresentação salgado e seco, com

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de

sujidades,parasitas e larvas. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos.

150517 Quilograma

1096

Bacon defumado, carne suína congelada de 0 a

4°c, bacon em manta com baixo teor de gordura,

sem fatiar, embalado à vácuo apresentar data de

validade igual ou inferior a 1 mês, a contar da

data de entrega. contemplar as observações

técnicas para aquisição de carnes e embutidos.

95419 Quilograma

1097
Barra de cereal embalagem individual, sabor

banana com mel e aveia. 
137251 Unidade

1098
Barra de cereal embalagem individual, sabor

banana com mel e aveia. 
137251

Caixa com 3 unidades de 25 

gramas cada
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1099

Barra de cereal, fonte de fibras, cereal integral,

aveia, com pedaços de frutas, mel, sem

colesterol, livre de gordura trans, com 110 kcal. 

137251 Caixa com 24 unidades

1100

Barra de cereal, light, fonte de fibras, cereal

integral, aveia, com pedaços de frutas, mel, sem

colesterol, livre de gordura trans, com 110 kcal. 

137251 Caixa com 24 unidades

1101

Batata frita embalada, tipo palha fina,

características adicionais sem colesterol e sem

conservantes.

233879 Pacote com 1 kg

1102
Batata palito congelada, pré frita, saco plástico

atóxico, não quebradas. 
74365 Pacote com 2,5 kg

1828
Bebida láctea, sabor natural, apresentação

embalagem tetrapack.
304419 Caixa com 200 ml

1103

Bife a rolet, de coxão mole, recheado com

cenoura e bacon em tiras, unidade com

aproximadamente 160 gr, congelada a -18°c,

percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73636 Quilograma

1841

Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco,

classificação doce, características adicionais sem

recheio, tipo amanteigado, aplicação alimentação

humana.

252586 Caixa com 3 kg

1833 Biscoito doce tipo palito de chocolate.  150631 Caixa com 3 kg

1829 Biscoito doce tipo amanteigado sabor nata.  150631 Caixa com 3 kg

1830 Biscoito doce tipo amanteigado sabor flocos.  150631 Caixa com 3 kg

1831 Biscoito doce tipo amanteigado sabor prestigio.  150631 Caixa com 3 kg

1832 Biscoito doce tipo amanteigado sabor goiabinha.  150631 Caixa com 3 kg

1104 Biscoito doce amanteigado, sabor leite. 150631 Quilograma

1105 Biscoito doce tipo tortinha, sabor limão. 150631 Pacote com 165 gramas

1106 Biscoito doce tipo tortinha, sabor limão. 150631 Quilograma

1837 Biscoito champagne.  150631 Embalagem com 180 gramas

1107
Biscoito maisena com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade.
150631 Quilograma

1108 Biscoito mini wafer, sabor chocolate. 150631 Pacote com 40 gramas

1109 Biscoito mini wafer, sabor morango. 150631 Pacote com 40 gramas
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1110

Biscoito recheado, sabor chocolate, com

vitaminas, com identificação do fabricante, prazo

de validade e peso líquido. 

150631 Pacote com 400 gramas

1111

Biscoito recheado, sabor morango, com

vitaminas, com identificação do fabricante, prazo

de validade e peso líquido. 

150631 Pacote com 400 gramas

1842

Biscoito, a base de farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal

hidrogenada, açúcar, açúcar invertido, sal, cálcio,

maltodextrina, vitaminas: niacina (vitamina b3),

riboflavina (vitamina b2), tiamina (vitamina b 1),

fermentos químicos: fosfato monocálcico,

bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio.

Contém glúten. Embalagem individual de 156g.

150631
Pacote com 06 embalagem 

individual

1112

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e

sal, classificação salgado, características adicionais

sem recheio. 

217129 Pacote com 165 gramas

1113

Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e

sal, classificação salgado, características adicionais

sem recheio. 

217129 Quilograma

1114

Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco,

classificação doce, características adicionais sem

recheio, tipo amanteigado, aplicação alimentação

humana.

252586 Embalagem plástica com 3,5 kg

1115

Biscoito, apresentação quadrado, sabor coco,

classificação doce, características adicionais sem

recheio, tipo amanteigado, aplicação alimentação

humana.

252586 Quilograma

1116

Biscoito, apresentação redondo, classificação

doce, características adicionais com recheio de

chocolate, tipo tortinha, aplicação alimentação

humana.

316837 Pacote com 165 gramas

1117

Biscoito, apresentação redondo, classificação

doce, características adicionais com recheio de

chocolate, tipo tortinha, aplicação alimentação

humana.

316837 Quilograma

1118
Biscoito, sabor doce, características adicionais

com recheio de morango, tipo tortinha.
353194 Quilograma

1119
Biscoito, sabor doce, características adicionais

com recheio de morango, tipo tortinha.
353196 Pacote com 165 gramas

1834 Biscoito salgado tipo pastelzinho sabor queijo.  150631 Caixa com 3 kg

1835 Biscoito salgado tipo bacon.  150631 Caixa com 3 kg
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1836 Biscoito salgado tipo medalhão de queijo.  150631 Caixa com 3 kg

1120

Biscoito, sabor salgado, características adicionais

quadrado, tipo cream cracker, ingredientes sem

gordura trans.

402158 Quilograma

1838 Bolo gotas de chocolate. 6262 Pacote com 400 gramas

1121

Bolo alimentício, pronto, sabor banana, sem

recheio, prazo mínimo de 7 meses, contendo

farinha de trigo, fermento químico, açúcar,

margarina, leite e ovos.

6262 Unidade

1843 Bolo de cenoura com chocolate. 6262 Embalagem com 280 gramas

1844

Bolo alimentício, sabor laranja, tipo sem recheio,

peso 250 a 400, prazo validade mínimo 7,

ingredientes farinha de trigo, fermento químico,

açúcar e ovo.

308145 Embalagem com 250 gramas

1122

Bolo alimentício, pronto, sabor cenoura, sem

recheio, prazo mínimo de 7 meses, contendo

farinha de trigo, fermento químico, açúcar,

margarina, leite e ovos.

6262 Unidade

1123

Bolo alimentício, pronto, sabor chocolate, sem

recheio, prazo mínimo de 7 meses, contendo

farinha de trigo, fermento químico, açúcar,

margarina, leite e ovos.

6262 Unidade

1124

Bolo alimentício, pronto, sabor fubá, sem recheio,

prazo mínimo de 7 meses, contendo farinha de

trigo, fubá, fermento químico, açúcar, margarina,

leite e ovos.

6262 Unidade

1125

Bombom, recheio à base de castanha de caju,

envolto com wafer, e cobertura de chocolate ao

leite. 

74365 Unidade

1126

Bombom, recheio à base de castanha de caju,

envolto com wafer, e cobertura de chocolate ao

leite. 

74365 Caixa com 1 kg

1127

Cação em postas, o produto deverá estar

congelado a -18°c, em embalagem plástica

flexível, atóxica resistente ao transporte e

armazenamento, íntegra por todo o período de

validade do produto, portanto não deverá

apresentar vazamento na fase de

descongelamento sob refrigeração. os pacotes

devrão estar acondicionados em caixa de papelão, 

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.

150517 Quilograma
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1128

Café torrado e moído, tradicional, embalado à

vácuo, com selo abic de pureza e selo do

programa de qualidade do café - pqc ou laudo de

qualidade sanitária emitido por labortório da rede

brasileira de laboratórios analíticos em saúde,

credenciado pelo MS/Anvisa.

9725 Pacote com 500 gramas

1129
Café, tipo forte torrado exportação, apresentação

moído, tipo embalagem a vácuo.
217370 Pacote com 500 gramas

1130 Caldo de bacon em tablete. 7854 Embalagem com 57 gramas

1131 Caldo de carne líquido . 7854 Frasco com 900 ml

1857
Canelloni massa de pastel com recheio de queijo

e presunto tipo canelloni.
150832 Pacote 500 gramas

1132

Canjica de milho, tipo 1, classe branca, grupo

misturada, subgrupo despeliculada, com baixo

teor de gordura. 

74365 Pacote com 1kg

1133
Canjica, tipo grupo pura, tipo classe branca, tipo

3, aplicação culinária em geral.
227213 Saco com 500 gramas

1134 Canjiquinha de milho. 74365 Pacote com 500 gramas

1797

Carne bovina desossada tipo picanha inteira,

congelada, embalada a vácuo, carne congelada

a -18º C, apresentar percentual de degelo igual ou

inferior a 10%, embalagem aproximada de 20 kg,

íntegra e em boas condições de armazenagem

com data de produção igual ou inferior a 03

meses, a contar da data de entrega. Contemplar

as observações técnicas para aquisição de carnes

e embutidos.

73776 Quilograma

1135

Carne bovina in natura, tipo charqueada, cortada

em cubos, sem adição de sal, embalada a vácuo,

transparente rotulado, portarias do ministério da

agricultura , dipoa nº 304 de 22/04/96 e nº 145

de 22/04/98 da resolução da anvisa nº 105 de

19/05/99 com identificação do produto, marca ,

com a origem, validade, fabricação e carimbos

oficiais.  

108103 Quilograma
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1136

Carne bovina in natura, tipo coxão duro,

apresentação peça inteira, sem adição de sal,

congelada, com fator de correção 0,8 e

descongelamento em torno de 8%, embalada a

vácuo, com identificação do produto e selo de

sistema de inspeção federal, acondicionada em

caixa de papelão lacrada, com a origem, validade,

fabricação.  

73776 Quilograma

1137

Carne bovina in natura, tipo lagarto, apresentação

peça inteira, sem adição de sal, congelada, com

fator de correção 0,8 e descongelamento em

torno de 8%, embalada a vácuo, com

identificação do produto e selo de sistema de

inspeção federal, acondicionada em caixa de

papelão lacrada, com a origem, validade,

fabricação.  

73776 Quilograma

1138

Carne de frango, tipo com sobrecoxa, com osso e

pele, congelada a -18 °c, descongelamento em

torno de 10 %, peça com peso unitário de 230 a

255 gramas, separado em camadas -interfolhas-

envolto em folha plástica, embalado em caixa de

papelão com tampa, identificação do produto e

selo de sistema de inspeção federal, com a

origem, validade, fabricação.  

139270 Quilograma

1139

Carne de peru, inteiro, limpo, sem pés, sem

pescoço, congelado embalagem plástica, com

termômetro que avisa quando está pronto.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

139270 Quilograma

1140
Carne defumada, tipo língua bovina, apresentação

peça inteira.
299338 Quilograma

1141
Carne porco in natura, tipo costela, apresentação

salgada. 
258245 Quilograma

1142
Carne porco in natura, tipo lombo, apresentação

defumado.
296336 Quilograma

1143
Carne porco in natura, tipo orelha, apresentação

salgada. 
95400 Quilograma

1144
Carne porco in natura, tipo pé, apresentação

salgado.
241664 Quilograma

1145
Carne porco in natura, tipo rabo, apresentação

salgada. 
95400 Quilograma
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1146

Carne seca trazeiro bovino, embalada a vácuo,

com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validad e peso líquido. o

produto deverá ter registro do ministério da

agricultura e/ou ministério da saúde. contemplar

as observações técnicas para aquisição de carnes

e embutidos. 

74365 Quilograma

1147

Carré, costela de carne suína, fatiado, com 200 gr

aproximadamente cada peça, congelada a -18°c,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem , com identificação do produto e

marca do fabricante. contemplar as observações

técnicas para aquisição de aquisição de carnes e

embutidos. 

95419 Quilograma

1148 Cebola calabresinha. 96490 Quilograma

1149 Cebola in natura, uso uso culinário, tipo branca. 233870 Quilograma

1150
Cereal de milho açucarado, contendo milho,

açúcar cristal, sal  e acrescido de vitaminas.
6327 Caixa com 300 gramas

1151
Chá alimentação, tipo chá de hortelã, uso

alimentício.
242774 Embalagem com 12 sacos

1152
Chá alimentação, tipo chá de hortelã, uso

alimentício.
242774 Pacote com 1 kg 

1153
Chá alimentação, tipo erva cidreira, uso

alimentício, apresentação saquinhos de 15g.
256088 Caixa com 15 unidades 

1154

Chá alimentação, tipo frutas, sabor maçã,

apresentação sachê, aplicação alimentação de

pessoal.

258194 Caixa com 15 unidades 

1155
Cheiro verde in natura, nome cheiro verde in -

natura. 
97217 Maço

1156

Chocolate em pó, solúvel, enriquecido com

vitaminas, instantâneo, a base de açúcar, cacau

em pó e lecitina de soja, embalagem em plástico,

com identificação do produto, marca do

fabricante,prazo de validade e peso líquido.

74365 Embalagem com 500 gramas

1157

Chocolate em pó, solúvel, enriquecido com

vitaminas, instantâneo, a base de açúcar, cacau

em pó e lecitina de soja, embalagem em plástico,

com identificação do produto, marca do

fabricante,prazo de validade e peso líquido.

74365 Fardo com 10 kg

1158 Chocolate para confeito tipo granulado. 126357 Pacote com 500 gramas

1159 Chocolate para confeito tipo granulado. 126357 Pacote com 2,5 kg
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1160
Chuchu in natura, variedades verde, espécie

comum.
256106 Quilograma

1161

Coco ralado, ingredientes amêndoa de côco,

apresentação desidratado e triturado,

características adicionais desengordurado e

desidratado, aplicação alimentação de pessoal.

258358 Pacote com 200 gramas

1162

Coco ralado, ingredientes amêndoa de côco,

apresentação desidratado e triturado,

características adicionais desengordurado e

desidratado, aplicação alimentação de pessoal.

258358 Fardo com 5 kg

1163

Côco ralado, ingredientes amêndoa de côco,

apresentação triturado, características adicionais

sem açucar.

421669 Pacote com 1kg

1164

Cogumelo, tipo champion, em conserva,

contendo, água, sal, acidulante ácido cítrico e

conservador dióxido de enxofre. 

74365 Balde com 2 kg

1165
Concentrado de mate, extrato natural de chá

mate, corantes artificiais. 
74365 Garrafa com 1 litro

1166 Condimento in natura, orégano seco. 66346 Quilograma

1167

Condimento, apresentação desidratada, matéria-

prima salsa, aspecto físico moído, aplicação uso

culinário.

249430 Pacote com 100 gramas

1168

Condimento, apresentação desidratada, matéria-

prima salsa, aspecto físico moído, aplicação uso

culinário.

249430 Pacote com 1 kg

1169

Condimento, apresentação industrial, matéria-

prima açafrão, aspecto físico pó, aplicação

culinária em geral.

233807 Pacote com 100 gramas

1170

Condimento, apresentação industrial, matéria-

prima açafrão, aspecto físico pó, aplicação

culinária em geral.

233807 Pacote com 1 kg

1171

Condimento, apresentação industrial, matéria-

prima cominho, aspecto físico moído, aplicação

culinária em geral.

233813 Pacote com 100 gramas

1172

Condimento, apresentação industrial, matéria-

prima cominho, aspecto físico moído, aplicação

culinária em geral.

233813 Pacote com 1 kg

1173

Condimento, apresentação industrial, matéria-

prima páprica, aspecto físico pó, aplicação

culinária em geral, características adicionais doce.

337461 Pacote com 1 kg

1174
Condimento, apresentação moída, matéria-prima

canela, aspecto físico pó, aplicação alimentação.
258081 Quilograma
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1175

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima alecrim, aspecto físico folha desidratada,

aplicação culinária em geral.

235804 Pacote com 100 gramas

1176

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima alecrim, aspecto físico folha desidratada,

aplicação culinária em geral.

235804 Pacote com 1 kg

1177

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima alho, aspecto físico em cabeça, tipo branco,

aplicação culinária em geral.

224434 Quilograma

1178

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima alho, aspecto físico em cabeça, tipo rosa,

aplicação culinária em geral.

224433 Quilograma

1179

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima canela, aspecto físico casca, aplicação

alimentação.

258080 Quilograma

1180

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima canela, aspecto físico pau, aplicação

alimentação.

327858 Quilograma

1181

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima cebola, tipo pêra, aplicação culinária em

geral, características adicionais amarela/branca.

275007 Quilograma

1182

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação

culinária em geral.

235807 Pacote com 100 gramas

1183

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima louro, aspecto físico folha seca, aplicação

culinária em geral.

235807 Pacote com 1 kg

1184

Condimento, apresentação natural, matéria-

prima manjericão, aspecto físico folha

desidratada, aplicação culinária em geral.

236194 Pacote com 100 gramas

1185
Condimento, apresentação natural, matéria-

prima noz-moscada, aspecto físico pó.                                                                                                                                                      
218089 Pacote com 100 gramas

1186
Condimento, apresentação natural, matéria-

prima noz-moscada, aspecto físico pó.                                                                                                                                                      
218089 Pacote com 1 kg

1187
Condimento, apresentação natural, matéria-

prima orégano, aspecto físico granulado. 
218083 Pacote com 500 gramas

1188 Condimento, corante, urucum, moído. 66346 Quilograma

1189

Condimento, cravo da índia, em botão floral,

maduro e dessecado, embalagem contendo no

mínimo 10 gr. 

77682 Pacote com 100 gramas

1190

Condimento, cravo da índia, em botão floral,

maduro e dessecado, embalagem contendo no

mínimo 10 gr. 

77682 Pacote com 1 kg

1191 Condimento, gengibre, apresentação natural. 69655 Quilograma
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1192

Condimento, matéria-prima erva doce, aspecto

físico folha desidratada, aplicação culinária em

geral.

379157 Embalagem com 1 kg

1193

Contra filé em bifes, com aproximadamente 150

gr cada unidade, embaladas em saco de

polietileno hermeticamente fechados, isentas de

pele, sebo ou aponeuroses (pelancas), congelada

a -18°c, percentual de degelo igual ou inferior a

10%, embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.  

73776 Quilograma

1194

Contra filé em peça, embalada em sacos de

polietileno hermeticamente fechados, isenta de

peles, sebo ou aponeuroses - pelancas-, tendões e

fragmento de ossos, sem excesso de tecido

adiposo, congelada a -18°c, percentual de degelo

igual ou inferior a 10%, embalagem íntegra e em

boa condições de armazenagem com data de

produção igual ou inferior a 03 meses, a contar da

data de entrega. contemplar as observações

técnicas para aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1195

Costela bovina, limpa, sem tempero, de primeira

qualidade, com ossos, sem pele, pouco gordura,

embaladas em saco de polietileno

hermeticamente fechados, isentas de aditivos ou

substâncias estranhas ao produto, congelada a -

18°c, percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma
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1196

Coxão duro, carne congelada a -18°c, percentual

de degelo igual ou inferior a 10%, embalagem

íntegra e em boa condições de armazenagem com

data de produção igual ou inferior a 03 meses, a

contar da data de entrega. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

73776 Quilograma

1197

Coxão mole carne congelada a -18°c, percentual

de degelo igual ou inferior a 10%, embalagem

íntegra e em boa condições de armazenagem com

data de produção igual ou inferior a 03 meses, a

contar da data de entrega. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

73776 Quilograma

1198

Creme de avelã com cacau, ingredientes básicos:

açúcar, avelãs, cacau em pó, leite desnatado e

soro de leite.

5410 Embalegem com 350 gramas

1199

Creme de cebola à base de farinha de trigo,

amido, cebola, sal, gordura vegetal, glutamato

monossódico, açúcar, pimenta do reino, noz

moscada, corante caramelo e aromatizantes. 

74365 Pacote com 1kg

1200

Creme de leite uht homogeneizado, embalagem

tetra pack, com identificação do produto, marca

do fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

5711 Caixa com 200 gramas

1201

Crustáceo in natura, espécie camarão,

apresentação inteiro, gênero laguna, tamanho

médio.

402449 Quilograma

1202

Crustáceo in natura, espécie lula, apresentação

bastonete, características adicionais surume

congelado, tipo kani.

365488 Quilograma

1840

Doce em tablete, tipo cocada morena, peso 50,

tipo embalagem individual, características

adicionais molhada no leite condensado

329442 Pacote com 50 unidades

1203 Doce de abóbora em tabletes. 74365 Tablete com 30 gramas

1204

Doce de leite com ameixa, contendo: leite,

açúcar, glicose, ameixa, amido de milho,

bicabornato de sódio. 

235721 Tablete com 30 gramas

1205

Doce de leite com chocolate, contendo: leite,

açúcar, glicose, chocolate, amido de milho,

bicabornato de sódio. 

235721 Tablete com 30 gramas
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1206

Doce de leite com coco, contendo: leite, açúcar,

glicose, coco, amido de milho, bicabornato de

sódio. 

235721 Tablete com 30 gramas

1207 Doce de leite pastoso. 74365 Lata com 10 kg

1208 Doce de mamão em pasta. 74365 Lata com 10 kg

1209
Doce em tablete, tipo amendoim, tipo

embalagem individual.
241546 Tablete com 30 gramas

1210 Doce em tablete, tipo bananada mariola, peso 30. 365502 Pacote com 50 unidades

1211

Doce em tablete, tipo cocada, peso 30, tipo

embalagem individual, características adicionais

molhada no leite condensado

327143 Embalagem com 25 unidades

1212

Doce em tablete, tipo paçoca de amendoim, peso

20, ingredientes amendoim, açucar, sal,

apresentação formato rolha embalagem

individual.

402880 Pacote com 50 unidades

1213 Doce fruta, tipo calda, tipo fruta figo. 225651 Pote com 1 kg

1839 Doce fruta, tipo pasta, tipo fruta cocada branca. 228902 Lata com 10 kg

1214
Doce fruta, tipo pasta, tipo fruta abóbora com

coco. 
228900 Lata com 10 kg

1215 Doce tipo goiabada em barra. 74365 Pote com 600 gramas

1216

Empanado de frango tipo "nuggets", pesando

aproximadamente 25 gr por unidade, composto

de peito de frango sem pele e sem osso,

emapanado com farinha de rosca flocada, sal e

condimentos, congelada a -18°c, com aspecto,

cor, cheiro, e sabor próprios, livre de sujidade,

parasitas e larvas. ambalada a vácuo, rótulo

contendo data de fabricação, validade, peso,

ingredientes, carimbo do sif, embaldo em sacos

de polietileno atóxico e posteriormente em

caixas. contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73628 Quilograma

1217

Erva mate, tipo solúvel instantâneo, aspecto físico

pó fino, componentes 92 extrato aquoso, 1,7

cafeína e 14,4 rmf, aplicação consumo humano,

características adicionais cor, odor e sabor

característicos.

245803 Embalagem com 250 gramas

1218

Ervilha hidratada em conserva, com identificação

do produto, marca do fabricante, prazo de

validade e peso. 

114529 Balde com 3,50 kg

1219 Ervilha in natura, vagem. 58076 Quilograma
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1220

Ervilha seca em pacote, saco plástico ou

polietileno atóxico, validade superior a 45

(quarenta e cinco) dias da data de entrega.  

74365 Pacote com 500 gramas

1798

Espetinho de carne bovina, peso aproximado de

100 gr por unidade, temperado e congelado a -

18° (tempero somente alho e sal) sem realçador

de cor, coloração característica do produto, caixa

com 4 kg cada, cada espeto embalado

individualmente, e data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

Contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.

73636 Quilograma

1799

Espetinho de frango, peso aproximado de 100 gr

por unidade, temperado e congelado a -18°

(tempero somente alho e sal) sem realçador de

cor, coloração característica do produto, caixa

com 4 kg cada, cada espeto embalado

individualmente, e data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

Contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.

73628 Quilograma

1800

Espetinho de frango com bacon, tamanho mini,

para festas, temperado e congelado a -18°

(tempero somente alho e sal) sem realçador de

cor, coloração característica do produto, caixa

com 4 kg cada, cada espeto embalado

individualmente, e data de produçãO

73628 Quilograma

1221

Essência aromática, aspecto físico líquido oleoso,

incolor a levemente amarelado, tipo de origem

origem sintética, odor baunilha.

380095 Frasco com 1 litro

1222

Extrato de tomate, sem aromatizantes, sem

corantes artificiais, sem conservadores, contendo

tomate, açúcar e sal. não contém glúten. 

175 Lata com 1kg

1223 Farinha de milho flocada, tipo 1. 99350 Pacote com 500 gramas

1224
Farinha de rosca, material pão de trigo, aplicação

culinária em geral.
241285 Pacote com 1 kg

1225
Farinha de tapioca, tipo 1, classe granulada, não

contém glúten. 
6211 Pacote com 500 gramas

1226
Farinha de trigo tipo 1, moída, enriquecida com

ferro e ácido fólico, contém glúten. 
99406 Embalagem com 1 kg

1227 Farinha de trigo em pó, sem fermento. 99406 Pacote 1 com kg
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1228 Farinha de trigo em pó, sem fermento. 99406 Fardo com 10 kg

1229

Farinha mandioca, apresentação crua, tipo grupo

seca, tipo subgrupo fina, tipo classe branca, tipo

1.

217201 Saco com 1 kg

1230

Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo

grupo seca, tipo subgrupo fina, tipo classe branca,

tipo 1.

321817 Saco com 1 kg

1231
Farinha quibe, composição grãos de trigo

selecionados e moídos, tipo crú.
326330 Saco com 1 kg

1232
Feijão, tipo 1, tipo classe branco, prazo validade

180 (empacotado). 
259722 Saco com 5 kg

1233

Feijão, tipo 1, tipo classe carioquinha, prazo

validade 180 (empacotado), características

adicionais de cores. 

346596 Saco com 5 kg

1234
Feijão, tipo 1, tipo classe fradinho, prazo validade

180 (empacotado).
259721 Saco com 5 kg

1235

Feijão, tipo 1, tipo classe preto, características

adicionais maquinado, embalado em saco

plástico.

358828 Saco com 1 kg

1236
Feijão, tipo 1, tipo classe vermelho, prazo

validade 180 (empacotado).
260214 Saco com 5 kg

1237
Fermento biológico seco, granulado, fechado a

vácuo. 
9172 Saco com 500 gramas

1238

Fermento em pó químico, tradicional, não contém

glúten, com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

9172 Pacote com 500 gramas

1239

Fígado bovino, víscera deverá apresentar-se com

aspecto, cor, cheiro e sabor característicos, sem

manchas esverdeadas, livre de parasitas,

sujidades e larvas e de qualquer substância

contaminante que possa alterá-la ou enconbrir

qualquer alteração, em cubos, congelados, sem

pele, embalado a vácuo, em plástico flexível

atóxico, resistente, transparente, reembalada em

caixa de papelão, congelada a -18°c, percentual

de degelo igual ou inferior a 10%, embalagem

íntegra e em boa condições de armazenagem com

data de produção igual ou inferior a 03 meses, a

contar da data de entrega. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

73776 Quilograma
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1240

Filé de pescado tipo merluza de 200 a 300 gr por

unidade aproximadamente, congelado sem pele

e sem espinha. o produto deverá estar congelado

a - 18°c, em embalagem plástica flexível, atóxica

resistente ao transporte e armazenamento,

íntegra por todo o período de validade do

produto, portanto não deverá apresentar

vazamento na fase de descongelamento sob

refrigeração. os pacotes devrão estar

acondicionados em caixa de papelão . contemplar

as observações técnicas para aquisição de carnes

e embutidos.

150517 Quilograma

1241

Filé mignon bovino, sem cordão, embalada em

sacos de polietileno hermeticamente fechados,

isenta de peles, sebo ou aponeuroses - pelancas-,

tendões e fragmento de ossos, sem excesso de

tecido adiposo, congelada a -18°c, percentual de

degelo igual ou inferior a 10%, embalagem íntegra

e em boa condições de armazenagem com data

de produção igual ou inferior a 03 meses, a contar

da data de entrega. contemplar as observações

técnicas para aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1242

Fruta em calda, tipo fruta cereja, contendo água,

açúcar, acidulante ácido cítrico, corante vermelho

n° 40. 

74365 Pote com 125 gramas

1243 Fruta in natura, tipo abacate, espécie manteiga. 224408 Quilograma

1244
Fruta in natura, tipo abacaxi, aplicação alimentar,

características adicionais maduro.
274411 Quilograma

1245 Fruta in natura, tipo abacaxi, espécie pérola. 224397 Quilograma

1246 Fruta in natura, tipo ameixa, espécie nacional. 224429 Quilograma

1247 Fruta in natura, tipo banana, espécie da terra. 224407 Quilograma

1248 Fruta in natura, tipo banana, espécie prata. 224404 Quilograma

1249 Fruta in natura, tipo caqui, espécie comum. 224412 Quilograma

1250
Fruta in natura, tipo goiaba, espécie vermelha,

aplicação uso culinário.
250033 Quilograma

1251 Fruta in natura, tipo kiwi. 227822 Quilograma

1252 Fruta in natura, tipo laranja, espécie pera 224387 Quilograma

1253 Fruta in natura, tipo limão, espécie taiti 224418 Quilograma
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1254 Fruta in natura, tipo maçã, espécie fuji. 224394 Quilograma

1255 Fruta in natura, tipo maçã, espécie gala 224393 Quilograma

1256 Fruta in natura, tipo mamão, espécie formosa 229331 Quilograma

1257 Fruta in natura, tipo manga, espécie rosa. 256201 Quilograma

1258 Fruta in natura, tipo manga, espécie tommy atkin. 224401 Quilograma

1259 Fruta in natura, tipo maracujá, espécie azedo. 224416 Quilograma

1260 Fruta in natura, tipo maracujá, espécie doce. 224415 Quilograma

1261 Fruta in natura, tipo melancia, espécie paulista. 224010 Quilograma

1262
Fruta in natura, tipo melancia, espécie redonda,

aplicação alimentar.
258268 Quilograma

1263
Fruta in natura, tipo melão, espécie amarelo,

aplicação alimentar. 
258270 Quilograma

1264 Fruta in natura, tipo pera, espécie william. 224421 Quilograma

1265 Fruta in natura, tipo pêssego, espécie nacional. 224427 Quilograma

1266 Fruta in natura, tipo tangerina, espécie morgote. 231461 Quilograma

1267 Fruta in natura, tipo tangerina, espécie ponkan. 231462 Quilograma

1268 Fruta in natura, tipo tangerina, espécie ponkan. 231462 Quilograma

1269
Fruta in natura, tipo uva, espécie itália, aplicação

uso culinário. 
250032 Quilograma

1270
Fubá, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-

prima milho, tipo mimoso.
304212 Saco com 1000 gramas

1271
Fubá, aspecto físico pó, cor amarela, matéria-

prima milho, tipo mimoso.
304212 Fardo com 20 kg

1884
Gelatina alimentícia, tipo comum, sabor pessego,

apresentação pó.
411578 Embalagem com 1 kg

1272

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor abacaxi, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365 Embalagem com 1 kg

1273

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor abacaxi, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365
Caixa com 15 envelopes com 35 

gramas cada
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1274

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor limão, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365 Embalagem de 1 kg

1275

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor limão, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365
Caixa com 15 envelopes com 35 

gramas cada

1276

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor morango, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365 Embalagem de 1 kg

1277

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor morango, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365
Caixa com 15 envelopes com 35 

gramas cada

1278

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor tangerina, com identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e

peso líquido. 

74365 Embalagem de 1 kg

1279

Gelatina alimentícia, tipo comum, apresentação

pó, sabor tangerina, com identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e

peso líquido. 

74365
Caixa com 15 envelopes com 35 

gramas cada

1280

Geléia fruta, tipo fruta framboesa, ingredientes

polpa fruta/água/açúcar e ácido cítrico, prazo

validade 1. 

222992 Pote com 300 gramas

1849
Geléia de abacaxi embalada em sachê de 15

gramas caixa com 144 unidades.
103179

Caixa com 144 unidades (cada 

sachê com 15 gramas)

1281
Geléia fruta, tipo fruta goiaba, ingredientes polpa

fruta/água/açúcar e ácido cítrico, prazo validade 1
103179 Copo com 250 gramas

1853
Geléia de morango embalada em sachê de 15

gramas caixa com 144 unidades.
103179

Caixa com 144 unidades (cada 

sachê com 15 gramas)

1282

Geléia fruta, tipo fruta morango, ingredientes

polpa fruta/água/açúcar e ácido cítrico, prazo

validade 1.

222991 Pote com 300 gramas

1283

Geléia fruta, tipo fruta pêssego, ingredientes

polpa fruta/água/açúcar e ácido cítrico, prazo

validade 1.

222989 Copo com 250 gramas
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1284
Geléia fruta, tipo fruta uva, ingredientes polpa

fruta/água/açúcar e ácido cítrico, prazo validade 1
378088 Copo com 250 gramas

1850
Geléia de banana embalada em sachê de 15

gramas caixa com 144 unidades.
103179

Caixa com 144 unidades (cada 

sachê com 15 gramas)

1851
Geléia de goiaba embalada em sachê de 15

gramas caixa com 144 unidades.
103179

Caixa com 144 unidades (cada 

sachê com 15 gramas)

1852
Geléia de laranja embalada em sachê de 15

gramas caixa com 144 unidades.
103179

Caixa com 144 unidades (cada 

sachê com 15 gramas)

1848

Gordura hidrogenada para fins culinários

acondicionada em caixas contendo 12 unidades

de 500 gramas.

150984 Pacotecom 500 gramas

1285 Glucose de milho com açúcar. 74365 Pote com 250 gramas

1286
Granola, contendo flocos de arroz, aveia e milho,

açúcar mascavo, castanhas e frutas desidratradas. 
74365 Pacote com 1kg

1287 Grão de bico tipo-1. 109231 Saco com 500 gramas

1288

Hamburguer bovino sabor picanha, contendo

carne bovina moída, condimentos naturais, sem

pimenta, corante natural, proteína texturizada de

soja e proteína vegetal hidrolisada. embalagem

individual em polietileno, unidade de 80 gr

aproximadamente, congelada a -18°c,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Caixa com 675 gramas

1289

Hamburguer de frango, contendo carne de frango

moída, condimentos naturais, sem pimenta,

corante natural, proteína texturizada de soja e

proteína vegetal hidrolisada. embalagem

individual em polietileno, unidade de 80 gr

aproximadamente, congelada a -12°c,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Caixa com 675 gramas

1846 Iogurte, ingredientes leite, tipo polpa frutas. 258125 Copo com 170 gramas

1847
Iogurte, ingredientes leite, fermento lácteo, tipo

natural.
258127 Copo com 200 gramas
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1290

Lagarto plano, carne congelada a -18°c,

percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1291

Lagarto redondo, carne congelada a -18°c,

percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1292

Legume em conserva, tipo legumes palmito de

pupunha, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e

sal, prazo validade 24.

402776 Pote com 4 kg

1293

Legume em conserva, tipo legumes palmito,

ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal, prazo

validade 24 meses. 

233055 Pote com 500 gramas

1294

Legume em conserva, tipo legumes palmito,

ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal, prazo

validade 24 meses. 

233055 Pote com 3 kg

1295
Legume in natura, tipo abóbora amarela, espécie

comum. 
96563 Quilograma

1296
Legume in natura, tipo abóbora, espécie comum,

tamanho médio a grande. 
279364 Quilograma

1297
Legume in natura, tipo abóbora, espécie

moranga, casca verde. 
96563 Quilograma

1298
Legume in natura, tipo abóbora, espécie

moranga.
228716 Quilograma

1299
Legume in natura, tipo abobrinha, espécie

italiana.
228725 Quilograma

1300 Legume in natura, tipo abobrinha, espécie verde. 278945 Quilograma

1301 Legume in natura, tipo aipim, espécie manteiga. 58076 Quilograma

1302
Legume in natura, tipo bata inlgesa lavada,

espécie hbt. 
58076 Quilograma

1303
Legume in natura, tipo batata baroa, espécie

comum
278917 Quilograma

1304
Legume in natura, tipo batata doce, espécie

rosada. 
228749 Quilograma
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1305
Legume in natura, tipo batata inglesa, espécie lisa,

não lavada. 
228445 Quilograma

1306
Legume in natura, tipo batata inglesa, espécie

orgânico. 
366268 Quilograma

1307 Legume in natura, tipo batata, espécie calabresa. 421104 Quilograma

1308 Legume in natura, tipo berinjela, espécie comum. 284647 Quilograma

1309
Legume in natura, tipo beterraba, espécie

comum. 
226261 Quilograma

1310 Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum. 226263 Quilograma

1311 Legume in natura, tipo ervilha, espécie torta. 226264 Quilograma

1312 Legume in natura, tipo gengibre, espécie comum. 226265 Quilograma

1313 Legume in natura, tipo inhame, espécie comum. 226266 Quilograma

1314 legume in natura, tipo jiló. 321037 Quilograma

1315 Legume in natura, tipo pepino, espécie comum. 228448 Quilograma

1316
Legume in natura, tipo pimentão, espécie

amarelo.
228764 Quilograma

1317 Legume in natura, tipo pimentão, espécie verde 228762 Quilograma

1318
Legume in natura, tipo pimentão, espécie

vermelho.
228763 Quilograma

1319 Legume in natura, tipo quiabo, espécie liso. 226274 Quilograma

1320 Legume in natura, tipo rabanete, espécie comum. 351578 Quilograma

1321 Legume in natura, tipo tomate, espécie cereja. 228754 Quilograma

1322 Legume in natura, tipo tomate, espécie maduro. 228756 Quilograma

1323 Legume in natura, tipo tomate, espécie salada. 228757 Quilograma

1324 Legume in natura, tipo vagem, espécie manteiga. 228766 Quilograma

1325

Leite condensado tradicional, leite, açúcar e

lactose. com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido. 

68683 Caixa com 395 gramas

1326

Leite de coco tradicional, com identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e

peso líquido. 

7765 Frasco com 1000 ml

1327 Leite, tipo integral, aspecto físico pó. 277990 Lata com 400 gramas
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1328
Leite, tipo uht, desnatado, prazo validade 120,

características adicionais embalagem longa vida.
356360 Litro

1329
Leite, tipo uht, integral, prazo validade 120,

características adicionais embalagem longa vida.
356359 Litro

1330

Lentilha tipo 1, em grãos, embalagem em saco

plástico ou polietileno atóxico, validade superior a

45 dias da data de entrega. 

74365 Pacote com 1 kg

1331

Linguiça calabresa defumada, inteir, embalada à

vacuo em sacos de polietileno hermeticamente

fechados e rotulados conforme legislação em

vigor. contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.

74365 Quilograma

1332

Linguiça de frango, pura, idustrializada, tipo

frescal, em gomos de 80 gr cada, embalagem

íntegra e em boa condições de armazenagem com

data de produção igual ou inferior a 1 mês, a

contar da data de entrega. contemplar as

observações técnicas para para aquisição de

carnes e embutidos.

74365 Quilograma

1333

Linguiça tipo paio defumado, inteiro, livre de

corante e conservante, empacotado à vacuo e

rotulado conforme legislação sanitária vigente.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.

74365 Quilograma

1334

Linguiça tipo toscana de carne suína, pura,

industrializada, frescal em gomos de 80 gr cada,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnica para

aquisição de carnes e embutidos.

74365 Quilograma

1335
Linguiça, tipo portuguesa, ingredientes carne

suína.
384414 Quilograma

1336
Macarrão , tipo instântaneo, para yakissoba, sem

tempero. 
56170 Embalagem com 500 gramas

1337 Macarrão para lasanha, massa sêmola. 56170 Pacote com 1 kg

1338 Macarrão, tipo com ovos, formato penne. 217244 Pacote com 5 kg

1339 Macarrão, tipo comum, formato espaguete. 259668 Pacote com 5 kg

1340
Macarrão, tipo comum, formato parafuso,

colorido. 
56170 Pacote com 5 kg
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1341 Macarrão, tipo comum, formato parafuso. 259669 Pacote com 5 kg

1879 Maionese, enriquecida com ômega 3, sem glúten. 74364
Caixa com 192 unidades (cada 

sachê com 7 gramas) 

1342 Maionese, enriquecida com ômega 3, sem glúten. 74364 Pote com 250 gramas

1343
Maionese, tipo tradicional, aplicação uso

culinário.
326927 Balde com 3 kg

1855

Manteiga extra com sal,tablete,embalagem

individual,com registro no ministério da

agricultura.

74365 Sachê com 10 gramas

1344

Manteiga extra com sal, tablete, embalagem

individual, com registro no ministério da

agricultura. 

74365 Tablete com 200 gramas

1345

Manteiga obtida do creme de leite (nata),

padronizado, maturado e pasteurizado, com sal e

enriquecido com vitaminas. 

74365 Balde 10 kg

1856

Margarina,0% de gordura trans, 80% de lipídios,

óleos vegetais líquido se interesterificados,

contendo água, leite em pó reconstituído ,soro de

leite, sal e lecitina de soja.

17310 Sachê com 10 gramas

1346

Margarina, 0% de gordura trans, 80% de lipídios,

óleos vegetais líquidos e interesterificados,

contendo água, leite em pó reconstituído, soro de

leite, sal e lecitina de soja. 

17310 Balde de 15 kg

1347 Massa de pastel, em discos, separados um a um. 74365 Saco com 400 gramas

1348

Mel abelha, tipo 1ª qualidade, apresentação

embalagem com 500 g, aplicação alimentação

humana.

413364 Embalagem com 500 gramas

1349

Milho em conserva, ingredientes grãos de milho

verde cozidos, prazo validade 2, aplicação

alimentação de pessoal.

258157 Lata com 2 kg

1350
Milho pipoca, tipo 1, tipo grupo duro, tipo classe

amarela.
217258 Pacote com 500 gramas

1351

Milho verde in - natura, apresentação espiga de

1ª qualidade, tamanho médio a grande,

características adicionais íntegro e sem fungos.

246125 Quilograma

1352
Mini bolo, sabor baunilha, industrializado,

embalagem tipo lanche.
6262 Unidade

1353
Mini bolo, sabor chocolate, industrializado,

embalagem tipo lanche.
6262 Unidade

1354
Mini bolo, sabor laranja, industrializado,

embalagem tipo lanche.
6262 Unidade
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1859
Mini pão de batata, tamanho festa/coquetel com

recheio de lombo canadense, congelado.
130915 Embalagem com 1 kg

1860
Mini pão de batata, tamanho festa/ coquetel com

recheio de presunto, congelado.
130915 Embalagem com 1 kg

1861
Mini pão de batata, tamanho festa/coquetel com

recheio de queijo, congelado.
130915 Embalagem com 1 kg

1862
Mini pão de cebola, tamanho festa/coquetel com

recheio de calabresa, congelado.
130915 Embalagem com 1 kg

1863
Mini croissant, tamanho festa (coquetel)

recheado com frango e catupiry, congelado.
130915 Cento

1864
Mini croissant tamanho festa (coquetel),

recheado com presunto e queijo, congelado.
130915 Cento

1865
Mini croissant, tamanho festa (coquetel)recheado

com quatro queijo, congelado.
130915 Cento

1866
Mini croissant, tamanho festa (coquetel)

recheado com calabresa e palmito, congelado.
130915 Cento

1867

Mini pizza discos de massa pré-prontos ,

tamanho festa (coquetel), sabor presunto e

queijo.

130915 Cento

1868

Mini torradas a base de farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura

vegetal, sal, glúten em pó, fécula de mandioca e

estabilizante: lecitina de soja, aromatizante e

melhorador de farinha: alfa amilase.

6262 Embalagem com 250 gramas

1869

Mini torta de casquinha de limão contendo massa

crocante recheada com creme de leite

condensado e creme de limão.

6262 Embalagem com 200 gramas

1870

Mini torta de coco contendo pão de ló branco

recheado com creme deleite condensado e coco,

coberto  com chantilly e coco raspado.

6262 Embalagem com 200 gramas

1871

Mini torta floresta negra contendo pão de ló de

chocolate recheado com creme de leite

condensado e cereja, coberto com brigadeiro e

raspas de chocolate.

6262 Embalagem com 200 gramas

1872

Mini torta de limão contendo pão de ló branco

recheado com creme de limão e chantilly, coberto

mousse de limão.

6262 Embalagem com 200 gramas
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1873

Mini torta de maracujá contendo pão de ló

branco recheado com mousse de maracujá,

cobertura com chantilly e calda de maracujá.

6262 Embalagem com 200 gramas

1874

Mini torta império de chocolate, contendo pão de

ló de chocolate recheado com creme de leite

condensado e coco, coberto com chantilly,

ganache de chocolate preto e fios de chocolate

branco.

6262 Embalagem com 200 gramas

1355

Mistura alimentícia para bolo, sabor baunilha,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Embalagem com 500 gramas

1356

Mistura alimentícia para bolo, sabor baunilha,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Pacote com 1kg

1357

Mistura alimentícia para bolo, sabor baunilha,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Saco com 5kg

1358

Mistura alimentícia para bolo, sabor cenoura,

ingredientes básicos: açúcar, farinha de trigo

enriquecida com ferro e ácido fólico, amido,

gordura vegetal hidrogenada, sal, fermento

químico, aromatizantes, estabilizantes mono e

diglicerídeos de ácidos graxos, corantes naturais. 

74365 Pacote com 450 gramas

1359

Mistura alimentícia para bolo, sabor chocolate,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Embalagem com 500 gramas

1360

Mistura alimentícia para bolo, sabor chocolate,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Pacote com 1kg

1361

Mistura alimentícia para bolo, sabor chocolate,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Saco com 5kg

1362

Mistura alimentícia para bolo, sabor coco,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Embalagem com 500 gramas

1363

Mistura alimentícia para bolo, sabor coco,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Pacote com 1kg

1364

Mistura alimentícia para bolo, sabor coco,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Saco com 5kg

1365

Mistura alimentícia para bolo, sabor fubá,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Embalagem com 500 gramas
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1366

Mistura alimentícia para bolo, sabor fubá,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Pacote com 1kg

1367

Mistura alimentícia para bolo, sabor fubá,

ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida

com ferro e ácido fólico. 

74365 Saco com 5kg

1368

Mistura em pó para preparo de bebida láctea,

sabor chocolate branco, enriquecido com

vitaminas e minerais.  

74365 Embalagem com 2 kg

1369

Mistura em pó para preparo de bebida láctea,

sabor salada de frutas, enriquecido com vitaminas

e minerais. 

74365 Embalagem com 2 kg

1370
Mistura para preparo de curau de milho verde

com coco.  
74365 Pacote com 1 kg

1371
Mistura para preparo de curau de milho verde

com coco.  
74365 Caixa com 10 kg

1880

Molho alimentício, composição básica molho

mostarda/sal/açúcar e condimento, aspecto físico

pastosa.

258149
Caixa com 192 unidades (cada 

sachê com 7 gramas) 

1372

Molho alimentício, composição básica molho

mostarda/sal/açúcar e condimento, aspecto físico

pastosa.

258149 Balde com 3600 gramas

1878

Molho de tomate condimentado tipo

catchup,sem pimenta, com identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade e

peso líquido.

74365
Caixa com 192 unidades (cada 

sachê com 7 gramas) 

1373

Molho de tomate condimentado tipo catchup,

sem pimenta, com identificação do produto,

marca do fabricante, prazo de validade e peso

líquido. 

74365 Galão com 3,5 kg

1374

Molho de tomate pronto, contendo, tomate,

cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido,

especiarias e glutamato monossodico. 

150510 Embalagem com 4,1 kg

1375

Molho especial para yakissoba. ingredientes

básicos: água, molho de soja, açúcar, sal, amido

modificado, condimentos e glutamato de

potássio. 

150510 Embalagem com 500ml

1376

Molho inglês, composição básica vinagre, açúcar e

sal, ingredientes complementares e.carne, m.soja,

condimentos, especiarias, corante.

230130 Frasco com 900 ml

1377

Molho pimenta, composição água/pimenta

vermelha moída/vinagre de álcool/sal, aplicação

alimentos, tipo uso culinária em geral.

241553 Pote com 1000 ml
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1378

Molho shoyo tradicional, com identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação

e prazo de validade.  

150510 Frasco com 900 ml

1379 Molho tipo madeira. 150510 Pote com 900 gramas 

1380

Molho tipo teriaki, ingredientes básicos, molho de

soja, sal, açúcar, vinagre, suco de maçã e

condimentos. 

150510 Frasco com 180ml

1875

Molho pronto a base de água, óleo vegetal,

vinagre, sal, açúcar, amido modificado, alho,

cebola, salsa, proteínas de leite e de soja,

espessantes celulose microcristalina e goma

xantana, realçador de sabor glutamato

monossódico, estabilizantes polisorbato 60 e

alginato de propileno glicol, conservador ácido

sórbico, acidulante ácido lático, aromatizante,

sequestrante edta e antioxidantes bht e bha.

150510 Embalagem 236 ml

1876

Molho italiano pronto a base de água, óleo

vegetal, vinagre, açúcar, sal, queijo parmesão,

pimentão, alho, suco de limão, cebola, orégano,

cenoura, mostarda, pimenta-do-reino, salsa,

manjericão, aipo, realçador de sabor glutamato

monossódico, acidulante ácido lático, espessante

goma xantana, conservador sorbato de potássio,

sequestrante edta e antioxidantes bht e bha. Não

contém glúten.

150510 Embalagem 236 ml

1877

Molho tipo rose pronto óleo vegetal, água,

vinagre, açúcar, polpa de tomate, sal, alho, amido

modificado, leite em pó desnatado, aromatizantes 

(óleos essenciais de mostarda e de páprica),

estabilizantes polisorbato 60 e goma xantana,

acidulantes ácidos cítrico e lático, conservador

sorbato de potássio, sequestrante edta cálcio

dissódico e antioxidantes bht e bha. Não contém

glúten.

150510 Embalagem 236 ml
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1381

Mortadela de frango, contendo carne

mecanicamente separada da ave, miúdos de

frango, pele de frango, água, amido - máximo de

5% - proteína vegetal, sal, açúcar, estabilizantes,

conservantes: nitratos e nitritos de sódio,

aromatizantes naturais, condimentos naturais,

glutamato monossódico, especiarias,

antioxidante. contemplar as observações técnicas

para aquisição de carnes e embutidos. 

73628 Quilograma

1382

Mortadela tipo bolonha, peças em sacos de

polietileno, embalada à vácuo em embalagem

com data de validade e nome do fabricante

estampada. contemplar as observações técnicas

para aquisição de carnes e embutidos

74365 Quilograma

1383

Músculo, carne bovina, traseiro, congelada a -

18°c, percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

sem pele, sem osso e sem gordura. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

73776 Quilograma

1384 Nhoque de batata pré-cozido congelado. 150832 Pacote com 500 gramas

1385
Óleo de gergelim, sem uso de solventes e sem

refinamento. 
150987 Embalagem com 250ml

1386

Óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê,

aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa

acidez, prazo validade 18 meses. 

259792 Frasco com 1 litro

1387

Óleo vegetal comestível, matéria-prima dendê,

aplicação culinária em geral, tipo puro com baixa

acidez, prazo validade 18 meses. 

259792 Lata com 9 litros

1388
Óleo vegetal comestível, matéria-prima milho,

aplicação culinária em geral, tipo refinado.
244365 Embalagem com 900ml

1389
Óleo vegetal comestível, matéria-prima milho,

aplicação culinária em geral, tipo refinado.
244365 Lata com 9 litros

1390
Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja,

aplicação frituras, quantidade calorias 810/100.
218011 Frasco com 1 litro
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1391
Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja,

aplicação frituras, quantidade calorias 810/100.
218011 Lata com 18 litros

1392
Ovo, tamanho jumbo, peso 72, origem galinha,

características adicionais branco.
216777 Bandeja com 30 ovos

1893
Pastel, salgado congelado tamanho festa

(coquetel) recheio de carne.
130915 Cento

1883 Pastel com recheio de angu, refrigerado. 130915 Embalagem com 1 kg

1393
Panetone, tamanho mini, com frutas cristalizadas,

embalagem individual. 
6262 Unidade

1394

Pão de forma, farinha de trigo, açúcar, fermento

biológico, gordura vegetal hidrogenada, sal e

água. o pão de forma deverá ser embalado em

sacola plática apresentando peso, informação

nutricional e data de validade. 

1473 Pacote com 500 gramas

1881

 Pão, tipo bisnaguinha, ingredientes farinha de

trigo enriquecida, água e sal, características

adicionais integral, prazo mínimo validade 10.

351554  Pacote com 500 grams

1882
Pão de queijo congelado tamanho festa/

coquetel.
112593 Embalagem com 1 kg

1395 Pão tipo de cachorro quente. 1473 Pacote com 50 pães

1396

Pão, tipo careca, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50

256040 Unidade

1397

Pão, tipo careca, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50

256040 Quilograma

1398

Pão, tipo doce, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50, características adicionais com cobertura

de goiabada.

335539 Unidade

1399

Pão, tipo doce, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50, características adicionais com cobertura

de goiabada.

335539 Kg

1400

Pão, tipo doce, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50, características adicionais com creme.

390621 Unidade

1401

Pão, tipo doce, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50, características adicionais com creme.

390621 Quilograma
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1402

Pão, tipo doce, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50. 

233695 Quilograma

1403

Pão, tipo francês, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50.

232597 Unidade

1404

Pão, tipo francês, ingredientes farinha

trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e água,

peso 50.

232597 Quilograma

1405

Patê de frango, textura cremosa, sem glúten, com

condimentos naturais, em embalagens individuais

de bisnaga, contendo aproximadamente 130 gr. 

74365 Sachê com 100 gramas

1406

Patê de peito de peru, textura cremosa, sem

glúten, com condimentos naturais, em

embalagens individuais de bisnaga, contendo

aproximadamente 130 gr. 

74365 Sachê com 100 gramas

1407

Patê de presunto, textura cremosa, sem glúten,

com condimentos naturais, em embalagens

individuais de bisnaga, contendo

aproximadamente 130 gr. 

74365 Sachê com 100 gramas

1408

Patinho bovino em iscas finas, extra limpas,

congelada a -18°c, percentual de degelo igual ou

inferior a 10%, embalagem íntegra e em boa

condições de armazenagem com data de

produção igual ou inferior a 03 meses, a contar da

data de entrega. contemplar as observações

técnicas para aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1409

Patinho, carne congelada a -18°c, percentual de

degelo igual ou inferior a 10%, embalagem íntegra

e em boa condições de armazenagem com data

de produção igual ou inferior a 03 meses, a contar

da data de entrega. contemplar as observações

técnicas para aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma
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1410

Peito de frango desossado em bife, com

aproximadamente 150 gr cada unidade, cortes

magros, embalados em sacos de polietileno

transparentes. sem adição de sal e outros

ingredientes, congelada a -18°c, percentual de

degelo igual ou inferior a 10%, embalagem íntegra

e em boa condições de armazenagem com data

de produção igual ou inferior a 03 meses, a contar

da data de entrega. contemplar as observações

técnicas para aquisição de carnes e embutidos. 

139270 Quilograma

1411

Peito de frango desossado processado em cubos

de 15 gr aproximadamente, acondicionado em

saco plastico transparente. sem adição de sal e

outros ingredientes, congelada a -18°c, percentual

de degelo igual ou inferior a 10%, embalagem

íntegra.

73628 Quilograma

1412

Peito de frango sem osso, peças inteiras,

acondicionada em filme pvc transparente ou

plástico transparente. sem adição de sal e outros

ingredientes, congelada a -18°c, percentual de

degelo igual ou inferior a 10%, embalagem

íntegra.

139270 Quilograma

1413

Peito de peru defumado, contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos

74365 Quilograma

1414
Peixe em conserva, tipo peixe atum ralado,

ingredientes óleo comestível e sal.
400919 Lata com 170 gramas

1415
Peixe em conserva, tipo peixe atum ralado,

ingredientes óleo comestível e sal.
400920 Lata com 3 kg

1416

Peixe in natura, espécie cação, apresentação em

posta, de primeira qualidade, congelado por

processo rápido, não apresentando qualquer sinal

de descongelamento, sem vísceras , sem pele,

sem calda, sem cabeça, sem manchas, sem

parasitas ou fungos, peso per capita aproximado

de 200 gramas, acondicionado em saco plástico

atóxico, transparente, data de embalagem,

validade e peso, registrado junto ao sitema de

inspeção federal. 

150517 Quilograma

1417
Peixe in natura, espécie namorado, apresentação

inteiro.
217552 Quilograma

1418
Peixe in natura, espécie salmão, apresentação

inteiro.
217538 Quilograma
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1419

Pernil de porco traseiro, com osso, congelado,

acondicionado em caixa de papelão, pré

embalados individualmente. com data de

produção igual ou superior a 1 mês a contar da

data de entrega. 

95419 Quilograma

1420 Pêssego em calda em metades tipo extras. 225653 Lata com 850 gramas

1421 Pêssego em calda em metades tipo extras. 225653 Lata com 20 kg

1422
Picles em conserva, nome picles em conserva,

tipo misto. 
8842 Frasco com 400 gramas

1423
Picolé de frutas sabor abacaxi - a base de água,

embalagem individual congelado. 
74365 Unidade

1424
Picolé de frutas sabor limão - a base de água,

embalagem individual congelado. 
74365 Unidade

1425
Picolé de frutas sabor maracujá - a base de água,

embalagem individual congelado. 
74365 Unidade

1426
Picolé de frutas sabor uva - a base de água,

embalagem individual congelado. 
74365 Unidade

1427
Pimenta do reino, apresentação grãos, tipo

branca.
233597 Pacote com 100 gramas

1428
Pimenta do reino, apresentação grãos, tipo

calabresa. 
373816 Quilograma 

1429
Pimenta do reino, apresentação grãos, tipo

calabresa. 
373816 Pacote com 100 gramas

1801

Pizza de frango, massa pré pronta em disco com

15 cm de diâmetro e 107gr cada. Contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos.

74365 Quilograma

1430

Pó pudim, sabor baunilha, prazo validade 12,

aplicação sobremesa, tipo uso não dietético,

características adicionais sem leite.

228869 Embalagem com 1kg

1431

Pó pudim, sabor caramelo, prazo validade 12,

aplicação sobremesa, tipo uso não dietético,

características adicionais sem leite.

74365 Embalagem com 1kg

1432

Pó pudim, sabor chocolate, prazo validade 12,

aplicação sobremesa, tipo uso não dietético,

características adicionais sem leite.

74365 Embalagem com 1kg

1433

Pó pudim, sabor coco, prazo validade 12,

aplicação sobremesa, tipo uso não dietético,

características adicionais sem leite.

74365 Embalagem com 1kg
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1434

Pó pudim, sabor morango, prazo validade 12,

aplicação sobremesa, tipo uso não dietético,

características adicionais sem leite.

74365 Embalagem com 1kg

1435
Polpa de fruta natural açaí acondicionada em

embalagem plástica, sem conservante. 
103098 Pote com 1 kg

1436
Polpa de fruta natural cupuaçu acondicionada em

embalagem plástica, sem conservante. 
103098 Pote com 1 kg

1437
Polpa de fruta natural graviola acondicionada em

embalagem plástica, sem conservante. 
103098 Pote com 1 kg

1438

Presunto, tipo cozidos, ingredientes carne suína,

temperatura conservação 0 a 4, prazo validade 90

dias. contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos.

74365 Quilograma

1439
Proteína texturizada de soja fina escura, pacote,

não contém glutém. 
74365 Pacote com 500 gramas

1440

Queijo minas frescal, embalado à vácuo

individualmente, características próprias,

conservação 0 a 10°c. 

74365 Quilograma

1441
Queijo prato, embalado à vácuo individualmente,

características próprias, conservação 0 a 10°c. 
74365 Quilograma

1442
Queijo, ingredientes leite vaca, tipo parmesão,

características adicionais curado, 1ª qualidade.
332416 Quilograma

1443
Queijo, ingredientes leite, conservação 0 a 10,

tipo cream cheese.
422238 Quilograma

1444

Queijo, tipo mussarela, características adicionais

primeira qualidade/embalado a vácuo/saco

plástico.

419190 Quilograma

1445

Quibe de carne bovina, produto cárneo,

industrializado, contendo carne bovina moída,

trigo integral hidratado, condimentos naturais,

com hortelã. peso aproximado de 90 gr por

unidade, embalado com material adequado para

condições de armazenamento, rotulado conforme

legislação sanitária vigente.congelado a -18°c,

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73636 Caixa com 500 gramas
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1446

Rabada bovina embaladas em saco de polietileno

hermeticamente fechados, congelada a -18°c,

percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 03 meses, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

73776 Quilograma

1447

Raiz forte - wasabi - apresentação pó,

composição, raiz forte, mostarda, amido, vitamina

c, aromatizante, corantes amarelo 4 e verde 1,

sem glúten. 

66346 Pacote com 1 kg

1858

Raviolli massa a base de farinha de trigo

enriquecida com ferro e acido folico e ovos

recheado com carne moída e condimentos

naturais  tipo raviolli congelado.

150832 Pacote 500 gramas

1448 Realçador de sabor glutamato monossódico. 74365 Saco com 1 kg

1885
Refrigerante, material água gasosa/xarope,sabor

cola.
217784 Lata 250 ml

1449
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

cola.
217784 Garrafa 2 litros

1886
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

guaraná
217785 Lata com 250 ml

1450
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

guaraná
217785 Garrafa com 2 litros

1887
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

laranja.
217781 Lata com 250 ml

1451
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

laranja.
217781 Garrafa com 2 litros

1888
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

limão.
217782 Lata com 250 ml

1452
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

limão.
217782 Garrafa com 2 litros

1889
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

uva
217783 Lata com 250 ml

1453
Refrigerante, material água gasosa/xarope, sabor

uva 
217783 Garrafa com 2 litros

1890

Requeijão cremoso. O produto deverá ter registro

no ministério da agricultura

e/ouMinistériodaSaúde.

74365 Sachê com 18 gramas

1454

Requeijão cremoso. o produto deverá ter registro

no ministério da agricultura e/ou Ministério da

Saúde. 

74365 Pote com 500 gramas
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1455
Sagu, material amido mandioca, tipo 2, tipo classe

pérola.
217278 Saco com 500 gramas

1456
Sal, tipo refinado, iodado,para consumo

doméstico. 
9008 Saco com 1 kg

1457
Salame, tipo italiano, ingredientes carne suína,

apresentação peça inteira, prazo validade 4.
240824 Quilograma

1458

Salsicha de carne suína e bovina, embalada em

filme pvc ou em saco plástico transparente,

temperatura conservada a 4°c, validade de 60

dias. embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Quilograma

1459

Salsicha de carne suína, embalada em filme pvc

ou em saco plástico transparente, temperatura

conservada a 4°c, validade de 60 dias.

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

150764 Quilograma

1460

Salsichão de carne suína e bovina, embalado em

filme pvc ou em saco plástico transparente,

temperatura conservada a 4°c, validade de 60

dias. embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Quilograma

1461

Salsichão de carne suína, embalado em filme pvc

ou em saco plástico transparente, temperatura

conservada a 4°c, validade de 60 dias.

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

74365 Quilograma
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1891

Salgadinho, tipo refinado, iodado, para consumo

doméstico, embalagem contendo identificação do

produto. Marca do fabricante, prazo de validade e

peso líquido.

130915 Cento

1892
Salgadinho congelado tamanho festa/coquetel)

tipo coxinha recheio de frango .
130915 Cento

1894
Salgadinho congelado tamanho festa

(coquetel)bolinhas  de queijo.
130915 Cento

1895
Salgadinho congelado tamanho festa

(coquetel)tipo risoles recheio de carne.
130915 Cento

1896
Salgadinho congelado tamanho festa(coquetel)

tipo bolinho de bacalhau.
130915 Cento

1897

Salgadinho congelado quibe tamanho

festa(coquetel) de triguilho e carne moída, com

condimentos naturais.

130915 Cento

1462 Semente tipo gergelim branco. 131970 Pacote com 1 kg

1463 Semente tipo gergelim preto. 131970 Pacote com 1 kg

1464

Sobrecoxa de frango sem tempero, peso

aproximado de 200 gr por unidade, congelada a -

18°c, percentual de degelo igual ou inferior a 10%,

embalagem íntegra e em boa condições de

armazenagem com data de produção igual ou

inferior a 1 mês, a contar da data de entrega.

contemplar as observações técnicas para

aquisição de carnes e embutidos. 

139270 Quilograma

1465 Sorvete, sabores diversos. 74365 Pote com 145 ml

1466

Steak de frango tipo empanado, temperado,

cozido. embalagem plastificada de 125 gr,

amarzenado em caixa íntegra e em boas

condições de armazenamento, com data de

produção igual ou inferior a 1 mês, a contar da

data de entrega. congelada a -18°c, contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

73628 Quilograma

1467

Suco concentrado, sabor artificial de abacaxi,

apresentação líquido, tipo natural industrializado,

polpa de fruta natural, pasteurizado, isento de

corante e acidulante, adoçado para diluição

automática.

150375 Embalagem com 18 litros
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1468

Suco concentrado, sabor artificial de acerola,

apresentação líquido, tipo natural industrializado,

polpa de fruta natural, pasteurizado, isento de

corante e acidulante, adoçado para diluição

automática.

150375 Embalagem com 18 litros

1469

suco concentrado, sabor artificial de caju,

apresentação líquido, tipo natural industrializado,

polpa de fruta natural, pasteurizado, isento de

corante e acidulante, adoçado para diluição

automática em dosador post mix, proporção

mínima de 1 parte de suco

150375 Embalagem com 18 litros

1470

Suco concentrado, sabor artificial de laranja,

apresentação líquido, tipo natural industrializado,

polpa de fruta natural, pasteurizado, isento de

corante e acidulante, adoçado para diluição

automática.

150375 Embalagem com 18 litros

1471

Suco concentrado, sabor artificial de manga,

apresentação líquido, tipo natural industrializado,

polpa de fruta natural, pasteurizado, isento de

corante e acidulante, adoçado para diluição

automática.

150375 Embalagem com 18 litros

1472

Suco concentrado, sabor artificial de tangerina,

apresentação líquido, tipo natural industrializado,

polpa de fruta natural, pasteurizado, isento de

corante e acidulante, adoçado para diluição

automática.

150375 Embalagem com 18 litros

1473

Suco, apresentação líquido, sabor laranja, tipo a

base de soja, características adicionais

água/açucar/sal/vitaminas, aromatizante sem

glúten.

420536 Caixa com 1 litro

1898
Suco, apresentação líquido, sabor laranja, tipo

natural.
242548 Caixa com 200 ml

1474
Suco, apresentação líquido, sabor laranja, tipo

natural. 
242548 Balde com 20 litros

1475

Suco, apresentação líquido, sabor maracujá, tipo

a base de soja, características adicionais

água/açucar/sal/vitaminas, aromatizante sem

glúten.

420535 Caixa com 1 litro

1476

Suco, apresentação líquido, sabor uva, tipo a base

de soja, características adicionais

água/açucar/sal/vitaminas, aromatizante sem

glúten.

74365 Caixa com 1 litro



CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

Grupo 30.07 - Gêneros de alimentação                                                                                                               

1854
Suplemento nutricional, aspecto físico líquido,

composição leite fermentado, lactobacilos vivos.
278935 Garrafa com 80 gramas

1477
Tempero, tipo caldo, apresentação pó, aplicação

uso culinário, sabor carne.
339479 Quilograma

1478
Tempero, tipo caldo, apresentação pó, aplicação

uso culinário, sabor carne.
339479 Saco com 5 kg

1479
Tempero, tipo caldo, apresentação pó, aplicação

uso culinário, sabor galinha.
339478 Quilograma

1480
Tempero, tipo caldo, apresentação pó, aplicação

uso culinário, sabor galinha.
339478 Saco com 5 kg

1481

Tender, carne magra de suíno, temperado,

embalado individualmente. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

74365 Quilograma

1482

Tiras de frango empanadas, sem osso, sem pele,

sem cartilagem, com aspecto, cor e sabor

característicos do produto. sendo acondicionadas

em sacos plásticos atóxicos, posteriormente em

caixa de papelão reforçada, com rótulo, contendo

data da fabricação, validade, peso. contemplar as

observações técnicas para aquisição de carnes e

embutidos. 

73628 Saco com 1,5 kg

1483
Tomate seco, desidratados, conservados em óleo

vegetal e sal. 
74365 Vidro com 1 kg

1899

Torta tipo floresta negra contendo pão de ló de

chocolate recheado com creme de leite

condensado e cereja, coberto com brigadeiro e

raspas de chocolate. Embalagem plástica de 4kg

reembalado em caixa de papelão.

6262 Unidade

1900

Torta de limão contendo pão de ló branco

recheado com creme de limão e chantilly coberto

com mousse de limão embalagem plástica de 4kg

reembalado em caixa de papelão.

6262 Unidade

1901

Torta de maracujá contendo pão de ló branco

recheado com mousse de maracujá , coberto com

chantilly e calda de maracujá. Embalagem plástica

de  4kg reembalado em caixa de papelão.

6262 Unidade
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1902

Torta império do chocolate contendo pão de ló de

chocolate recheado com creme de eleite

condensado e coco, coberto com chantilly,

ganache de chocolate preto e fios de chocolate

branco. Embalagem plástica de 4kg reembalado

em caixa de papelão.

6262 Unidade

1903

Torta de casquinha de limão, contendo massa

crocante recheada com creme de leite

condensado e creme de limão. Embalagem

plástica de 4kg reembalado em caixa de papelão.

6262 Unidade

1904

Torta de coco contendo pão de ló recheado com

creme de leite condensado e coco coberto com

chantilly e coco raspado. Embalagem plástica de 4

kg reembalado em caixa de papelão.

6262 Unidade

1484

Torrada, ingredientes farinha trigo enriquecida

ferro e ácido fólico,gor, características adicionais

industrializada e levemente salgada.

350112 Pacote com 160 gramas

1485

Torrada, ingredientes farinha trigo enriquecida

ferro e ácido fólico,gor, características adicionais

industrializada e levemente salgada.

350112 Embalagem com 1 kg

1905
Uva passa, ingredientes uva, tipo seca (passa),

características adicionais sem caroço.
308682 Pacote com 200 gramas

1486

Uvas passas tipo branca, sem caroço, sem

coloração ou aromatização artificial, embalagem

com identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade. 

109223 Pote com 200 gramas

1487 Verdura in natura, tipo acelga, espécie comum. 226223 Quilograma

1488 Verdura in natura, tipo agrião, espécie comum. 226223 Quilograma

1489 Verdura in natura, tipo aipo, espécie comum. 321061 Quilograma

1490 Verdura in natura, tipo alface, espécie  lisa. 226224 Quilograma

1491 Verdura in natura, tipo alface, espécie crespa. 226224 Quilograma

1492
Verdura in natura, tipo alho poró, espécie

comum. 
402543 Quilograma

1493 Verdura in natura, tipo almeirão, espécie comum. 413744 Quilograma

1494 Verdura in natura, tipo aspargo verde. 43087 Quilograma
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1495
Verdura in natura, tipo batata doce, espécie

roxa/lavada, aplicação culinária em geral.
274855 Quilograma

1496
Verdura in natura, tipo brócolis, espécie

comum/japonês. 
226228 Quilograma

1497
Verdura in natura, tipo cebolinha, espécie

comum.
226230 Quilograma

1498 Verdura in natura, tipo chicória, espécie comum. 226232 Quilograma

1499 Verdura in natura, tipo coentro, espécie comum. 226233 Quilograma

1500
Verdura in natura, tipo couve, espécie

comum/manteiga.
256113 Quilograma

1501
Verdura in natura, tipo couve-flor, espécie

comum, aplicação alimentação humana.
273259 Quilograma

1502 Verdura in natura, tipo espinafre, espécie comum. 226238 Quilograma

1503 Verdura in natura, tipo hortelã, espécie comum. 226242 Quilograma

1504 Verdura in natura, tipo nabo, espécie comum. 226248 Quilograma

1505
Verdura in natura, tipo quiabo, espécie comum,

aplicação culinária em geral.
274853 Quilograma

1506
Verdura in natura, tipo repolho roxo, espécie

comum, aplicação culinária em geral.
231826 Quilograma

1507
Verdura in natura, tipo repolho verde, espécie

comum, aplicação culinária em geral.
231825 Quilograma

1508 Verdura in natura, tipo rúcula, espécie comum. 226252 Quilograma

1509 Verdura in natura, tipo salsa, espécie comum. 226253 Quilograma

1510 Verdura in natura, tipo sálvia, espécie comum. 417200 Quilograma

1511 Verdura in natura, tipo tomilho, espécie comum. 418247 Quilograma

1512

Vinagre embalagem garrafa, contendo

identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso líquido. 

9032 Embalagem com 750 ml

1513

Vinagre, matéria-prima arroz, tipo ligth, acidez 4,

aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e

sem depósitos.

217097 Frasco com 1 litro

1514 Xarope concentrado sabor artificial de groselha. 6050 Embalagem com 5 litros
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1515 Xarope concentrado sabor artificial de guaraná. 6050 Embalagem com 5 litros

1516 Xarope concentrado sabor artificial de uva. 6050 Embalagem com 5 litros


