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1 002.001.253 ACHOCOLATADO INDIVIDUAL UN 24.000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Achocolatado individual enriquecido com ferro e zinco (quelato), vitaminas A,D e C, ser isento de
gordura trans e apresentar no máximo 170 mg de sódio em 200ml
EMBALAGEM: Tetra Pack de 200 ml com canudinho rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo de 4 meses da data de entrega do produto.

2 002.001.251 ACHOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM  VITAMINAS E MINERAIS KG 2.265
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com pelo menos 5 vitaminas e minerais, sem glúten.
Produto composto basicamente a partir de açúcar, maltodextrina, cacau em pó alcalino .
EMBALAGEM: Intacta, acondicionada em pacote contendo 1 kg, resistente, atóxico, termossoldável, reembalado em caixas com
até 10 kg.
VALIDADE: Mínimo de 06 (seis) meses a  contar da data da entega do produto.

3 002.001.254 ACUÇAR CRISTAL KG 225
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Açúcar cristal, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce
próprio,sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais, 
EMBALAGEM: acondicionados em sacos de polietileno de 2 a 5Kg, atóxico e vedado. 
VALIDADE: prazo mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.

4 002.001.255 AÇUÇAR REFINADO KG 9.090
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Obtido da cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro, próprios, sabor doce; sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais;
EMBALAGEM: acondicionado em saco de polietileno atóxico contendo 1 ou 2 kg, 
VALIDADE: mínima de 10 meses a contar da data de entrega do produto.

5 002.001.256 ADOÇANTE DIETÉTICO FR 165
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Adoçante dietético, liquido; sacarina sódica e ciclamato de sódio; acondicionado em frasco de
plástico com 100ml.
VALIDADE: minima de 4 meses a contar da data de entrega do produto.

6 002.001.257 ALIMENTO DE SOJA COM SUCO NATURAL UN 20.250
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Alimento de soja com suco natural; sabores variados; não contendo glúten; produto não lácteo,
EMBALAGEM: Tetra Pack de 200 ml com canudinho rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo de 4 meses da data de entrega do produto

7 002.001.258 ALIMENTO DE SOJA COM SUCO NATURAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR UN 4.500
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Alimento de soja com suco natural; sem adição de açúcar, sabores variados; 
EMBALAGEM: Tetra Pack de 200 ml com canudinho rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo 4(quatro) a contar da data de entrega do produto.

8 002.001.306 AMIDO DE MILHO KG 300
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Ámido de milho, produto extráido do milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e larvas.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: acondicionado em saco plástico atóxico, com 500grs (quinhentas gramas) ou 1kg (um quilo). 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão.
VALIDADE: prazo mínimo de 10 (dez) meses a contar da entrega.

9 002.001.260 ARROZ INTEGRAL KG 75
Arroz integral, tipo 1-1ª qualidade, grãos inteiros; isento de sujidades e materiais estranhos, cor, odor e sabor característicos, o
produto não deverá apresentar-se empapado após o preparo; 
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico contendo 01 quilo, 
VALIDADE: mínima de 05 meses a contar da data de entrega do produto.

10 002.001.259 ARROZ TIPO 1 KG 36.000
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Arroz tipo 1, beneficiado polido – 1ª qualidade, grãos inteiros; isento de sujidades e materiais
estranhos, cor, odor e sabor característicos, o produto não deverá apresentar-se empapado após o preparo; 
EMBALAGELEM acondicionado em saco plástico contendo 5 quilos. 
VALIDADE mínima de 05 meses a contar da data de entrega do produto.

11 002.001.163 AVEIA CX 180
Aveia em flocos regulares, constituída de grãos de primeira qualidade, isenta de material terroso; sujidades e mistura de outras
variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, transparente, resistente as condições de transporte e armazenamento,
com no mínimo  200grs validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega.

12 002.001.327 AZEITE DE OLIVA EXTRTA VIRGEM UN 300
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Sabor e odor caracterisiticos
EMBALAGEM: Acondicionado em frascos de vidro ou latas de 500 ml cada

13 002.001.261 AZEITONA PO 75
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Azeitona verde, em conserva inteira sem caroço, preparada com os frutos curados, imersos em
salmoura de concentração apropriada, em recipientes herméticos, coloração uniformes submetidos ao processo tecnológico
adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. 
EMBALAGEM:Acondicionada em embalagem com 500 g devendo ser considerado como peso líquido do produto drenado.
Produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso líquido do produto
drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricionais, número do registro no órgão
competente e demais dado conforme legislação vigente.
VALIDADE: Prazo  mínimo de 8 meses a partir da data de entrega do produto.

14 002.001.262 BARRA DE CEREAIS UN 26.250
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Barra de cereais sabores variados;
EMBALAGEM: Unidade embalada em filme flexível com 20 gramas. 
VALIDADE: Mínimo de 10 (dez) meses a contar da data da entrega do produto.

15 002.001.263 BATATA PALHA KG 1.500
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Batata palha; com cor, odor e sabor característicos, crocante, isenta de gordura trans, , 
EMBALAGEM: acondicionada em embalagem plástica de 300 A 500 gramas.
VALIDADE: mínima de 2 meses a contar da data de entrega do produto

16 002.002.026 BEBIDA A BASE DE SOJA L 450
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Bebida à base de soja, com cálcio, 0% lactose, 0% colesterol; 
EMBALAGEM: Tetra pack de 1000ml rotulado conforme legislação vigente.
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VALIDADE: Prazo minimo de 4 meses da data de fabricação,

17 002.001.329 BISCOITO DE POLVILHO UN 1.770
BISCOITO DE POLVILHO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: composto por Polvilho, Gordura Vegetal, Ovos, Sal Refinado, Leite em Pó, Farinha Integral de Soja;
crocante, data de validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega, acondicionada em embalagem plástica de no minímo
200 grs.

18 002.001.330 BISCOITO DOCE AVEIA E MEL UN 1.650
BISCOITO DOCE AVEIA E MEL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Aveia em flocos, farinha de trigo integral, açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, mel, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja,
glúten e traços de leite; validade mínima 5 meses a contar da entrega, acondicionados em embalagens de 200grs;

19 002.001.305 BISCOITO DOCE TIPO MARIA UN 3.600
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constituido basicamente de farinha de trigo fortificada com ferro é ácido fólico, isento de gorduras
trans. Devendo ser de 1ª linha, com cor caracteristica de biscoito tipo maria e textura crocante, sabor levemente doce e
caracteristico, sem sabor de ranço.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverá ser  tipo flow pack com 200g (duzentas gramas), sendo está rotulada conforme legislação
vigente. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão reforçado devidamente fechada, contendo até 8kg (oito quilos).
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

20 002.001.264 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABORES  LEITE, CHOCOLATE E COCO PT 5.595
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constituído basicamente por amido, açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
fécula de mandioca, ovo, margarina, gordura vegetal, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos e aromatizante podendo conter
outros ingredientes desde que declarados; isento de gorduras trans. Devendo ser de 1ª linha. Com cor e formato característicos de
rosquinha de leite e textura crocante, sabor doce e característico de leite sem sabor de ranço,  EMBALAGEM de polietileno
transparente vedado hermeticamente, com capacidade para até 400 (quatrocentos)g, sendo esta rotulada conforme legislação
vigente, embalagem secundária caixa de papelão reforçado devidamente fechada com fita adesiva, contendo até 9 (nove) quilos.
VALIDADE: Prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data da entrega do produto

21 002.001.296 BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER PT 3.225
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constituído basicamente por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
amido, sal, podendo conter outros ingredientes desde que declarados. Devendo ser de 1ª linha. Com cor característica de biscoito
cream cracker e textura crocante, levemente salgado, sem sabor de ranço, isento de gorduras trans.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverá ser embalado em embalagem tipo flow Pack vedado hermeticamente, com capacidade de 200g
(duzentas gramas), rotulada conforme legislação vigente,
 EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão reforçado devidamente fechada com fita adesiva, contendo até 06 (seis) quilos.
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da entrega do produto.

22 002.001.265 BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL PT 1.365
Constituído basicamente por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, podendo conter
outros ingredientes desde que declarados. Devendo ser de 1ª linha. Com cor característica de biscoito cream cracker e textura
crocante, levemente salgado, sem sabor de ranço; isento de gorduras trans, 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverá ser embalado  tipo flow Pack vedado hermeticamente, com capacidade de 200g (duzentas),
sendo esta rotulada conforme legislação vigente, 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA :caixa de papelão reforçado devidamente fechada com fita adesiva, contendo até 06 (seis) quilos.
 VALIDADE: prazo  mínimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.

23 002.001.309 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA PT 2.490
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constiuido basicamente por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, podendo conter
outros ingredientes desde que declarados. Devendo ser de 1ª linha, com cor caracteristica de biscoito maisena e textura crocante,
sabor doce e caracteristico de maisena, sem sabor de ranço, isento de gorduras trans.
EMBALAGEM: deverá ser embalagem tipo flow pack vedado hermeticamente, com 400g ( quatrocentos gramas) sendo esta
rotulada conforme legislação vigente. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão reforçado  contendo até 12 (doze) quilos.
VALIDADE: prazo minimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

24 002.001.267 CEREAL MATINAL PT 900
Cereal Matinal de Milho com vitaminas e sais minerais; acondicionado em embalagem plástica devidamente identificada de  500g.
VALIDADE:data mínima de 3 meses a contar da data de entrega

25 002.001.345 CHÁ DE ERVA CAMOMILA, PACOTE COM 10 SACHÊS PT 75
CHÁ DE ERVA CAMOMILA, PACOTE COM 10 SACHÊS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Chá; de Camomila; Composto de Flores de Camomila; Isento de Sujidades, Fragmentos de Insetos
e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual; Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão contendo 10
unidades; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto. 

26 002.001.344 CHÁ DE ERVA CIDREIRA, PACOTE COM 10 SACHÊS PT 75
CHÁ DE ERVA CIDREIRA, PACOTE COM 10 SACHÊS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Chá; de Erva Cidreira; Composto de Folhas e Ramos de Erva Cidreira (melissa Officinalis); Isento
de Sujidades, Fragmentos de Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual; Embalagem
Secundaria Caixa de Papel Cartão contendo 10 unidades; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto.

27 002.001.343 CHÁ DE ERVA DOCE, PACOTE COM 10 SACHÊS PT 75
CHÁ DE ERVA DOCE, PACOTE COM 10 SACHÊS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Chá; de Erva Doce; Composto de Sementes de Erva Doce; Isento de Sujidades, Fragmentos de
Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual; Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão
contendo  10 unidades; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto. 

28 002.001.268 CHÁ MATE CX 780
Chá; erva mate queimado; constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos dessecados tostados e partidos; na cor
verde pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades; parasitas e larvas; embalado em saco plástico
atóxico; reembalado em caixa de papel cartão pesando 200grs.
VALIDADE: mínima de 12 meses a contar da entrega

29 002.001.346 CHOCOLATE EM PÓ COM 32% DE CACAU KG 750
CHOCOLATE EM PÓ COM 32% DE CACAU
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: o produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 40 (Decreto 12.486/78), Resolução RDC nº
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259/2.002 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2.013. O produto deve ser obtido de matéria-prima sã e limpa, isenta de
matéria terrosa, de parasitas, detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. Deverá ser solúvel em
líquidos quentes e frios e ter indicação para o preparo de bebidas. Deverá conter 32% de cacau. Ingredientes mínimos: açúcar e
cacau em pó. Isento de leite e derivados, bem como de traços de leite. Sem glúten, corante e gordura trans. Poderá conter outros
ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados.
Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não
poderá ser adicionado de amido e féculas. Aparência: pó fino homogêneo, sem grumos, cor, sabor e odor próprios. Rendimento
mínimo: 50 porções de 200 ml por quilo de produto.
Embalagem primária: saco de poliéster metalizado ou polietileno leitoso resistente, atóxico, hermeticamente selado pesando de
01kg, apresentando as informações quanto ao nº do lote e data de validade de forma indelével, dispostas diretamente na
embalagem do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado lacrada, reforçada e resistente ou fardo de papel kraft
multifolhado pesando até 12 kg. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.

30 002.001.297 COCO RALADO FLOCOS PT 180
Coco flocos; obtido de amêndoas de coco puro, umedecido; obtido por processo tecnológico adequado; isento de impurezas,
sujidades e ranço 
EMBALAGEM PRIMÁRIA contendo 500 g. cada; EMBALAGEM SECUNDÁRIA apropriada em caixas de papelão reforçado, 
VALIDADE: prazo mínima de 10 meses a contar da data de entrega do produto,

31 002.011.040 COMPOSOTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS, COM FIBRAS PREBIÓTICAS LATA 188
COMPOSOTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS, COM FIBRAS PREBIÓTICAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Composto Lácteo para crianças a partir do primeiro ano de idade, com fibras prebióticas.
Composição: Leite parcialmente desnatado, xarope de milho, lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma,
frutooligossacarídeos, sais minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Isento de glúten.  800 gramas(REFERÊNCIA: Ninho
fase 1). 

32 002.001.342 COMPOSTO LÁCTEO KG 450
COMPOSTO LÁCTEO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Composto lácteo, de sabores variados, com no mínimo 05 (cinco) vitaminas e 02 (dois) minerais.
Produto em pó resultante da mistura por processo tecnologicamente adequado do leite em pó integral, açúcar, podendo apresentar
frutas desidratadas, conforme o sabor do produto ou aromatizantes. Os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51%
(cinquenta e um por cento) massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto, sendo assim o produto não deverá conter
outro tipo de leite que não seja o integral e não deverá ser adicionado de soro de leite ou outros derivados lácteos e ainda não
deverá conter soja (exceto lecitina), óleo ou gordura vegetal hidrogenada e corantes artificiais.  
EMBALAGEM: Deverão ser entregues em embalagens lacradas e hermeticamente fechadas, rotulados conforme legislação
vigente, contendo 1(um) ou 2 (dois) kg. 
VALIDADE: prazo mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

33 002.001.270 CREME DE LEITE UN 720
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: creme de leite, homogeneizado, não contém glúten;
EMBALAGEM PRIMÁRIA deverá ser embalagem de lata ou tetra pak de 1L (um litro) conforme legislação vigente.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA caixa de papelão.
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.

34 002.001.294 ERVILHA REIDRATADA LATA 23
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Ervilha reidratada em conserva; simples; grão inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração
uniformes; acondicionado em lata com 2 quilos, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado.
VALIDADE: prazo mínima de 10 meses a contar da data da entrega do produto. 

35 002.001.271 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 900
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Extrato de tomate, concentrado; produto resultante da concentração da polpa por processo
tecnológico; preparado com frutos maduros, selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de  sujidades e
fermentação,
EMBALAGEM PRIMARIA: latas de 4 kg (quatro quilos), com rotulagem segundo legislação vigente  e resistente ao transporte e
armazenamento   
EMBALAGEM SECUNDÁRIA caixas de papelão reforçadas.
VALIDADE: prazo minimo de 10 meses a contar da entrega

36 002.001.272 FARINHA DE MILHO 1ª QUALIDADE KG 525
Farinha milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado; na cor amarela; sabor e odor característico; isenta de sujidades,
parasitas e larvas; 
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico transparente atóxico.
VALIDADE: prazo mínima de 7 meses a contar da entrega

37 002.001.295 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 375
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Farinha de trigo especial; obtida do trigo moído, limpo, desgerminado; de cor branca; isenta de
sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais terrosos;acondicionado em saco plástico transparente ou saco
de papel ambos atóxico.
VALIDADE: prazo minimo de 2 meses a contar da data da entrega do produto. 

38 002.001.304 FEIJÃO CARIOCA KG 15.750
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: feijão carioca, tipo 1, safra nova, constituido de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade maxima
de até 15%, isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies.
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico, reembalados em fardos de até 30 kg.
VALIDADE: prazo minimo de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.

39 002.001.303 FEIJÃO PRETO KG 675
Feijão; preto; tipo 1; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade máxima se 15%; isento de material
terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies;
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico de 1kg ou 2kg, reembalado em fardos de até 30 kg.
VALIDADE: mínima de 5 meses a contar da data da entrega do produto.

40 002.001.308 FERMENTO EM PÓ QUIMICO UN 36
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fermento químico, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato
monocalcio.
EMBALAGEM: Acondicionado em lata ou pote plástico hermeticamente fechado, contendo 250grs (duzentos e cinquenta gramas)
cada.
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VALIDADE: minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.

41 002.011.039 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO LATA 150
FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula anti-regurgitação para lactentes com composição específica para condições de refluxo
gastroesofágico. Composição: Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais, maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C,
taurina, cloreto de colina, sulfatos ferroso e de zinco, vitamina E, nicotinamida,
vitamina A, sulfato de cobre, d-pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, vitaminas A, B12; ß-caroteno, d-biotina,
vitaminas D, B1, B6; iodeto de potássio, vitamina K, espessante goma jataí. Não contem glúten.  800g. (REFERÊNCIA: Aptamil
AR, NAN AR). 

42 002.011.035 FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO HIPOALERGÉNICA LATA 150
FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO HIPOALERGENICA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula indicada para redução dos episódios de regurgitação. Eficácia comprovada na redução dos
episódios de regurgitação, proporcionando mais conforto ao lactente e aos seus familiares.
Composição: Lactose, leite de vaca desnatado, amido, oleína de palma, soro de leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de
palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais
(iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco). Não Contém Glúten.  800g (REFERÊNCIA: Nan HA,
APTAMIL HA).

43 002.011.037 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS LATA 150
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil de partida, adicionada de probióticos, com relação caseína/proteína de soro e
exclusivo mix de 98% de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade, mistura de prebióticos(GOS e FOS)
Composição: Soro de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol, leite desnatado em pó,
galactoligossacarídeo, frootoligossacarídeo, maltodextrina, carbonato de cálcio ,mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de
potássio, caseinato de cálcio, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, inosina
e guanosina), fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso, L-triptofano, vitamina E,L-carnitina, sulfato de zinco, ionositol, fosfato de
cálcio tribásico, niacina, glutamato, cúprico, D-pantotenato de cálcio, vitamina B1.vitamina A, vitamina B2,vitamina ,ácido fólico,
iodato de potássio, sulfato de manganês, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, emulsificante monoediglicerídeo. Não
contém glúten. 800g.
(REFERÊNCIA: Aptamil 1).

44 002.011.041 FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, ISENTA DE LACTOSE LATA 188
FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, ISENTA DE LACTOSE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil especial, isenta de lactose, à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina
(única fonte de carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos opção adequada
na intolerância à lactose. Composição: Maltodextrina, oleína de palma, proteína de soro de leite, caseinato de potássio*, óleo de
canola, óleo de coco, óleo de milho, fosfato de potássio, citrato de cálcio, lecitina de soja, cloreto de sódio, cloreto de magnésio,
vitamina C, taurina, nucleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, L-carnitina, vitamina E, vitamina PP,
pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, iodeto de potássio, ácido
fólico, vitamina K, biotina e vitamina B12. Não contem glúten.Lata 800g (REFERÊNCIA: Nan sem lactose, APTAMIL SEM
LACTOSE). 

45 002.011.038 FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, ADICIONADA COM IMMUNOFORTIS LATA 150
FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, ADICIONADA COM IMMUNOFORTIS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil láctea de seguimento para lactentes a partir do 6º mês de vida, adicionada com
Immunofortis (90% GOS e 10% FOS), Composição: Leite integral, maltodextrina, fibras alimentares (galactooligossacarídeos,
fruto-oligossacarídeos), lactose, óleo de milho, citrato trissódico, carbonato de cálcio, citrato tripotássico, cloreto de potássio,
bitartarato de colina, vitamina C, óxido de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vitaminas E e A, niacina, gluconato de cobre,
pantotenato de cálcio, vitaminas B6 e B1, ß-caroteno, sulfato de manganês, vitamina B2, ácido fólico, iodato de potássio, vitaminas
K, D e B12, aromatizante. Não contem glúten. 800g. (REFERENCIA: Aptamil 2, NAN 2).

46 002.011.034 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE SOJA LATA 150
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE SOJA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil especial, segurança na substituição da proteína animal. 100% proteína isolada de
soja. Indicado nos casos de alergia à proteína do leite de vaca. Indicado a partir 06 meses de vida, sem comprometimento do trato
gastrintestinal. Composição: Maltodextrina, proteína isolada de soja (fonte proteica), oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco,
sais minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio, citrato de potássio, cloreto de sódio,
sulfato de zinco, sulfato
ferroso, sulfato de cobre, iodeto de potássio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio,
vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina K, ácido fólico, biotina, vitamina B12), metionina, cloreto de
colina, taurina, L-carnitina e regulador de acidez hidróxido de potássio. Não Contém Glúten. Não contém leite ou produtos lácteos.
800g ( REFERÊNCIA: Nan Soy, Aptamil Soja).

47 002.001.273 FUBA MIMOSO KG 750
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fubá de milho simples, do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor
próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas, larvas; 
EMBALAGEM:em saco plástico transparente atóxico.
VALIDADE: prazo mínima de 4 meses a contar da data de entrega  do produto.

48 002.001.326 GELATINA EM PÓ INCOLOR PCT 24 GRAMAS UN 150
GELATINA EM PÓ INCOLOR PCT 24 GRAMAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Gelatina em pó incolir, sem sabor, sabor e odor característicos isento de sujidade, parasitas e
larvas; 
EMBALAGEM: Acondicionado em saco plástico, atóxico pesando 24 gramas casa
VALIDADE: Prazo mínimo de 10 (dez) meses a contar da data de entrega do produto.

49 002.001.274 GELÉIA DE FRUTAS KG 750
Geléia de frutas sabores variados, com polpa e pedaços de frutas. Acondicionadas em baldes de até 1 kg
VALIDADE: prazo minimo de 06 (seis) meses a  partir da data de entrega do produto.

50 002.001.275 GELÉIA DE FRUTAS ZERO AÇUCAR UN 75
Geléia de frutas sabores variados, sem adição de açúcar e gorduras, com polpa e pedaços de frutas. Acondicionadas em
embalagens de 260 grs
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VALIDADE :prazo minimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

51 002.001.276 GRÃO DE BICO PT 180
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Grão de Bico; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e
mistura de outras variedades e espécies;
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico, resistente pesando 500G.
VALIDADE: mínima de 5 meses a contar da data da entrega do produto.

52 002.001.277 LEITE CONDENSADO UN 570
Leite condensado; composto de leite integral, açúcar lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea.
EMBALAGEM: lata ou  tetra pak de 1l (um litro)
VALIDADE: prazo minimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega do produto.

53 002.001.310 LEITE DE COCO L 150
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: leite de coco; emulsão aquosa extráida de frutos sãos e maduros do coqueiro por processos
mecânicos adequados, sento de substâncias estranhas a sua composição, liquido espesso e translucido, branco leitoso com odor
e sabor caracteristicos, não rançoso.
EMBALAGEM: acondicionados em embalagem tetra pak contendo 1l (um litro) cada, rotulado de acordo com a legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

54 002.001.341 LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO EMBALAGEM DE 1KG PT 13.875
LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO EMBALAGEM DE 1KG
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO FORTIFICADO, PRODUZIDO COM MATÉRIA PRIMA
DE BOA QUALIDADE E ATRAVÉS DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COMPOSTO BASICAMENTE DE LEITE EM
PÓ INTEGRAL, COM NO MÍNIMO AS VITAMINAS A, C e D, E NO MÍNIMO OS MINERAIS FERRO E ZINCO 
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. 
EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG, EM RECIPIENTE  HERMÉTICO E LACRADO.
VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES CONTADO DA DATA DA ENTREGA.

55 002.001.334 LEITE UHT ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO L 450
LEITE UHT ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Leite UHT zero lactose, semidesnatado para dietas com restrição á lactose, prazo de validade
mínimo de 120 dias da data de fabricação, embalagem Tetra pack de 1.000ml rotulado conforme legislação vigente.

56 002.001.165 LENTILHA PT 135
Lentilha; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e
espécies; acondicionado em saco plástico, resistente pesando 500 g; validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega.

57 002.001.279 MAIONESE BI 225
Bisnaga de Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substancias comestíveis
e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus
ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em embalagem primária de 1 kg; hermeticamente
fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolucao rdc 276/05, nta 70, decreto 12.486/78 e suas posteriores
alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados
VALIDADE mínima10 meses a contar da entrega da data de entrega do produto.

58 002.001.280 MANTEIGA COM E SEM SAL PO 225
Manteiga; com  e sem sal; livre de gorduras trans, podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio;
EMBALAGEM: em pote plástico ou lata de 500 g, atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado.
VALIDADE: mínima 5 meses a contar da data de entrega.

59 002.001.318 MARGARINA CREMOSA PO 4.673
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Margarina com sal e sem sal; teor de lipídios de no mínimo 80%, vitaminada, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: pote plástico de 500 g, atóxico.
EMBALAGEM SECUNDÀRIA: caixa de papelão reforçado.
DATA DE VALIDADE: mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega.

60 002.001.281 MASSA ALIMENTICIA FORMATO AVE MARIA KG 600
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa alimentícia de sêmola com ovos, seca, formato Ave Maria, composta por: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, corante natural urucum e cúrcuma; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasita.
 EMBALAGEM PRIMARIA: acondicionada em sacos plásticos transparentes atóxico com 50  (quinhetas gramas) ou 1kg (um quilo.)
 EMBALAGEM SECUNDÁRIA: acondicionadas em sacos plásticos ou caixa  de papelão.
VALIDADE:prazo minimo de 8 meses a partir da data de entrega do produto.

61 002.001.311 MASSA ALIMENTÍCIA FORMATO CONCHINHA (ANELLI) KG 600
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa alimentícia de farinha e sêmola com ovos, seca para sopa formato conchinha (concha),
composta por: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural urucum e cúrcuma cor amarela; obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais subistâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades,
parasitas, admitindo umidade máxima de até 13%.
EMBALAGEM PRIMARIA: acondicionada em sacos plásticos transparentes atóxico com 500grs(quinhentos gramas) ou 1kg (um
quilo). EMBALAGEM SECUNDÁRIA: saco ou caixa de papelão.
VALIDADE: prazo minimo de 8 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.

62 002.001.203 MASSA ALIMENTÍCIA FORMATO ESPERIAL(PARAFUSO) KG 2.250
MASSA ALIMENTICA FORMATO ESPIRAL (PARAFUSO)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa alimentica de semola com ovos seca, formato esperial composta por: farinha de trigo
enrquecida com ferro e acido folico, corante natural urucum e cúrcuma; isenta de corantes artificiais sugidades e parasitas
EMBALAGEM PRIMARIA: Acondicionado em sacos plasticos transparente  e atoxicos com 500g (quinhentas gramas ou 1kg (um
quilo)
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS OU CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE: PRAZO MINIMO DE 8 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

63 002.001.283 MASSA ALIMENTICIA FORMATO GRAVATA (FARFALLE) KG 2.250
Massa alimentícia de sêmola com ovos; seca formato Gravata, composta por: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico
e corante natural urucum e cúrcuma,; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasita. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: acondicionada em sacos plásticos transparentes atóxico com 500 g (quinhentas grama) ou 1KG (um
quilo)
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: acondicionadas em sacos plásticos ou caixa  de papelão.
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VALIDADE: prazo mínimo de 8 meses a partir da data de entrega do produto.

64 002.001.284 MASSA PARA LAZANHA PRÉ COZIDA PT 225
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa para Lazanha pré cozida; composta por: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico,
ovo pasteurizado e corante natural urucum e cúrcuma; cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e
demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagens de 500 g
VALIDADE: minima de 10 meses a partir da data de entrega.

65 002.001.331 MILHO DE PIPOCA ESPECIAL KG 300
MILHO DE PIPOCA ESPECIAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Milho de pipoca especial, beneficiado, polido limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas;
acondicionado em saco filme BOPP, contendo 1 kg cada, com validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega.

66 002.001.164 MILHO PARA CANJICA PT 375
Canjica milho para o preparo de canjica, constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e mistura de
outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, resistente pesando 500 g; validade mínima de 5 meses a contar da
data da entrega.

67 002.001.293 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 750
DESCRIÇÃO DO PRDUTO: Milho verde em conserva; simples; grão inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes;
acondicionado em lata com 2 quilos, devendo ser considerado peso líquido o produto drenado.
VALIDADE: prazo mínimo de 10 meses a contar da data da entrega do produto.

68 002.001.285 ÓLEO DE SOJA REFINADO UN 9.072
Óleo de soja, comestível,sem cheiro, isento de ranço e substâncias estranhas; extraído da soja, refinado dentro de padrão rigoroso
de qualidade com obtenção de óleo claro, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais; embalado em
embalagem PET com 900 ml, acondicionado em caixa de papelão reforçado.
VALIDADE: prazo minimo de 4 meses a partir da data de entrega do produto.

69 002.001.312 ORÉGANO PT 113
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Orégano, tempero seco. Ingredientes: folhas de orégano picadas e desidratadas. Não contém
gluten.
EMBALAGEM: plástica atóxica de 500grs( quinhentas gramas). 
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

70 002.001.298 PÓ DE CAFÉ PT 6.015
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Café, extra forte; devendo ser produzido exclusivamente com grãos sãos e limpos, pó, moído e
torrado em processo de torração homogênea na cor castanho claro a moderado escuro, sem amargor, sem impurezas,
acondicionado em embalagem a vácuo de 500 grs cada, o produto deverá conter o selo de pureza ABIC, 
VALIDADE: prazo mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

71 002.001.286 PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA KG 750
Gelatina em pó sabores morango, uva, pêssego, limão e abacaxi. Produto composto basicamente de açúcar, gelatina em pó,
acidulante, sal e aromatizante. Não contém glúten. 
EMBALAGEM: pacote plástico, resistente, atóxico, com 1 kg.
VALIDADE:prazo mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto.

72 002.001.287 PÓ PARA O PREPARO DE MANJAR COM LEITE SABOR COCO KG 225
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Mistura para o preparo de manjar com leite e coco, aroma idêntico ao natural de coco.
EMBALAGEM: pacote resistente, termossoldável, com 1 kg de produto.
VALIDADE: Prazo mínimo de 8 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.

73 002.001.288 PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE KG 1.125
Pó para o preparo de pudim com vitaminas e minerais sabores baunilha, chocolate e morango. Produto composto basicamente de
açúcar, amido de milho, leite em pó, soro de leite, gordura vegetal em pó e sal. Rico em Vitaminas,Ferro e Zinco, aroma idêntico
ao natural,
EMBALAGEM: Pacote com 1 kg de produto.
VALIDADE: prazo mínimo de 8 (oito) meses a contar da data de entega do produto.

74 002.001.302 SAGU PT 450
Sagu; grãos inteiros e sãos; isento de sujidades e mistura de outros produtos e espécies; EMBALAGEM: acondicionado em saco
plástico, resistente pesando 500 g; 
VALIDADE: mínima de 5 meses a contar da data da entrega do produto.

75 002.001.291 SAL REFINADO EXTRA KG 2.700
Sal refinado; extra iodada, para mesa e cozinha.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com1kg (um quilo ) cada.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Plastico ou papelão reforçado.
VALIDADE: mínima de 10 meses a contar da data de entrega.

76 002.001.307 SELETA DE LEGUMES LATA 750
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos, em
conserva, cozidas hermeticamente, estrututa e tamanho uniformes, pesando 2kg (dois quilos), devendo ser considerado como
peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sã, com aspecto, cor e odor, sabor próprios e textura macia própria de cada
tipo de ingrediente, livre de fertilizante, isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de
vegetais.
EMBALAGEM PRIMARIA: Embalado em latas acondicionadas.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA caixa de papelão reforçado.
VALIDADE: prazo minimo de 10 (dez) meses a contar da data de entrega do produto.

77 002.001.332 SOJA EM GRÃOS KG 90
SOJA EM GRÃOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Soja; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e mistura
de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, resistente pesando 1 kg; validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega.

78 002.002.021 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS L 2.250
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Suco concentrado obtido da parte comestível de fruta, através de processo tecnológico adequado,
não fermentado, de cor, aroma e sabor caracteristicos de fruta, sem adição de açucar. Embalagem garrafas PET com capacidade
de 500ml ou 1000ml com data de validade miníma de 6 meses a contar da data de entrega, rotulado conforme legislação vigente.

79 002.001.289 SUCO INDIVIDUAL UN 41.250
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Água, açúcar suco, polpa de frutas natural, sabores variados, aroma natural de frutas  Não contem
Glúten , sem gordura trans, sem sódio.
EMBALAGEM:tetra pak com 200ml.
VALIDADE: prazo minimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.

80 002.001.301 TRIGO PARA KIBE KG 45
Trigo para kibe; obtida do trigo moído, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais
terrosos; 
EMBALAGEM: de 500G acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.
VALIDADE: mínima de 3 meses a contar da data de entrega do produto.

81 002.001.324 VINAGRE DE MAÇA FRASCO 750 ML FR 2.723
VINAGRE DE MAÇA FRASCO 750 ML
DESCRIÇÃO DE PRODUTO: Vinagre de vinho maça; isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de
sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais,
EMBALAGEM: acondicionado em frasco plástico contendo 750 ml cada, com tampa inviolável, hermeticamente fechado.
VALIDADE: prazo mínimo de 10( dez) meses a contar da data da entrega do produto.

82 002.001.253 ACHOCOLATADO INDIVIDUAL UN 8.000
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Achocolatado individual enriquecido com ferro e zinco (quelato), vitaminas A,D e C, ser isento de
gordura trans e apresentar no máximo 170 mg de sódio em 200ml
EMBALAGEM: Tetra Pack de 200 ml com canudinho rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo de 4 meses da data de entrega do produto.

83 002.001.251 ACHOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM  VITAMINAS E MINERAIS KG 755
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com pelo menos 5 vitaminas e minerais, sem glúten.
Produto composto basicamente a partir de açúcar, maltodextrina, cacau em pó alcalino .
EMBALAGEM: Intacta, acondicionada em pacote contendo 1 kg, resistente, atóxico, termossoldável, reembalado em caixas com
até 10 kg.
VALIDADE: Mínimo de 06 (seis) meses a  contar da data da entega do produto.

84 002.001.254 ACUÇAR CRISTAL KG 75
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Açúcar cristal, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce
próprio,sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais, 
EMBALAGEM: acondicionados em sacos de polietileno de 2 a 5Kg, atóxico e vedado. 
VALIDADE: prazo mínimo de 10 meses a contar da data de entrega do produto.

85 002.001.255 AÇUÇAR REFINADO KG 3.030
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Obtido da cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro, próprios, sabor doce; sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais;
EMBALAGEM: acondicionado em saco de polietileno atóxico contendo 1 ou 2 kg, 
VALIDADE: mínima de 10 meses a contar da data de entrega do produto.

86 002.001.256 ADOÇANTE DIETÉTICO FR 55
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Adoçante dietético, liquido; sacarina sódica e ciclamato de sódio; acondicionado em frasco de
plástico com 100ml.
VALIDADE: minima de 4 meses a contar da data de entrega do produto.

87 002.001.257 ALIMENTO DE SOJA COM SUCO NATURAL UN 6.750
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Alimento de soja com suco natural; sabores variados; não contendo glúten; produto não lácteo,
EMBALAGEM: Tetra Pack de 200 ml com canudinho rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo de 4 meses da data de entrega do produto

88 002.001.258 ALIMENTO DE SOJA COM SUCO NATURAL SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR UN 1.500
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Alimento de soja com suco natural; sem adição de açúcar, sabores variados; 
EMBALAGEM: Tetra Pack de 200 ml com canudinho rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo 4(quatro) a contar da data de entrega do produto.

89 002.001.306 AMIDO DE MILHO KG 100
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Ámido de milho, produto extráido do milho, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de
sujidades, parasitas e larvas.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: acondicionado em saco plástico atóxico, com 500grs (quinhentas gramas) ou 1kg (um quilo). 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão.
VALIDADE: prazo mínimo de 10 (dez) meses a contar da entrega.

90 002.001.260 ARROZ INTEGRAL KG 25
Arroz integral, tipo 1-1ª qualidade, grãos inteiros; isento de sujidades e materiais estranhos, cor, odor e sabor característicos, o
produto não deverá apresentar-se empapado após o preparo; 
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico contendo 01 quilo, 
VALIDADE: mínima de 05 meses a contar da data de entrega do produto.

91 002.001.259 ARROZ TIPO 1 KG 12.000
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Arroz tipo 1, beneficiado polido – 1ª qualidade, grãos inteiros; isento de sujidades e materiais
estranhos, cor, odor e sabor característicos, o produto não deverá apresentar-se empapado após o preparo; 
EMBALAGELEM acondicionado em saco plástico contendo 5 quilos. 
VALIDADE mínima de 05 meses a contar da data de entrega do produto.

92 002.001.163 AVEIA CX 60
Aveia em flocos regulares, constituída de grãos de primeira qualidade, isenta de material terroso; sujidades e mistura de outras
variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, transparente, resistente as condições de transporte e armazenamento,
com no mínimo  200grs validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega.

93 002.001.327 AZEITE DE OLIVA EXTRTA VIRGEM UN 100
AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Sabor e odor caracterisiticos
EMBALAGEM: Acondicionado em frascos de vidro ou latas de 500 ml cada

94 002.001.261 AZEITONA PO 25
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:Azeitona verde, em conserva inteira sem caroço, preparada com os frutos curados, imersos em
salmoura de concentração apropriada, em recipientes herméticos, coloração uniformes submetidos ao processo tecnológico
adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. 
EMBALAGEM:Acondicionada em embalagem com 500 g devendo ser considerado como peso líquido do produto drenado.
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Produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso líquido do produto
drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricionais, número do registro no órgão
competente e demais dado conforme legislação vigente.
VALIDADE: Prazo  mínimo de 8 meses a partir da data de entrega do produto.

95 002.001.262 BARRA DE CEREAIS UN 8.750
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Barra de cereais sabores variados;
EMBALAGEM: Unidade embalada em filme flexível com 20 gramas. 
VALIDADE: Mínimo de 10 (dez) meses a contar da data da entrega do produto.

96 002.001.263 BATATA PALHA KG 500
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Batata palha; com cor, odor e sabor característicos, crocante, isenta de gordura trans, , 
EMBALAGEM: acondicionada em embalagem plástica de 300 A 500 gramas.
VALIDADE: mínima de 2 meses a contar da data de entrega do produto

97 002.002.026 BEBIDA A BASE DE SOJA L 150
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Bebida à base de soja, com cálcio, 0% lactose, 0% colesterol; 
EMBALAGEM: Tetra pack de 1000ml rotulado conforme legislação vigente.
VALIDADE: Prazo minimo de 4 meses da data de fabricação,

98 002.001.329 BISCOITO DE POLVILHO UN 590
BISCOITO DE POLVILHO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: composto por Polvilho, Gordura Vegetal, Ovos, Sal Refinado, Leite em Pó, Farinha Integral de Soja;
crocante, data de validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega, acondicionada em embalagem plástica de no minímo
200 grs.

99 002.001.330 BISCOITO DOCE AVEIA E MEL UN 550
BISCOITO DOCE AVEIA E MEL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Aveia em flocos, farinha de trigo integral, açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, mel, sal, fermentos químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio, emulsificante lecitina de soja,
glúten e traços de leite; validade mínima 5 meses a contar da entrega, acondicionados em embalagens de 200grs;

100 002.001.305 BISCOITO DOCE TIPO MARIA UN 1.200
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constituido basicamente de farinha de trigo fortificada com ferro é ácido fólico, isento de gorduras
trans. Devendo ser de 1ª linha, com cor caracteristica de biscoito tipo maria e textura crocante, sabor levemente doce e
caracteristico, sem sabor de ranço.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverá ser  tipo flow pack com 200g (duzentas gramas), sendo está rotulada conforme legislação
vigente. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão reforçado devidamente fechada, contendo até 8kg (oito quilos).
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

101 002.001.264 BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABORES  LEITE, CHOCOLATE E COCO PT 1.865
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constituído basicamente por amido, açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
fécula de mandioca, ovo, margarina, gordura vegetal, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos e aromatizante podendo conter
outros ingredientes desde que declarados; isento de gorduras trans. Devendo ser de 1ª linha. Com cor e formato característicos de
rosquinha de leite e textura crocante, sabor doce e característico de leite sem sabor de ranço,  EMBALAGEM de polietileno
transparente vedado hermeticamente, com capacidade para até 400 (quatrocentos)g, sendo esta rotulada conforme legislação
vigente, embalagem secundária caixa de papelão reforçado devidamente fechada com fita adesiva, contendo até 9 (nove) quilos.
VALIDADE: Prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data da entrega do produto

102 002.001.296 BISCOITO SALGADO TIPO CREAN CRACKER PT 1.075
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constituído basicamente por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,
amido, sal, podendo conter outros ingredientes desde que declarados. Devendo ser de 1ª linha. Com cor característica de biscoito
cream cracker e textura crocante, levemente salgado, sem sabor de ranço, isento de gorduras trans.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverá ser embalado em embalagem tipo flow Pack vedado hermeticamente, com capacidade de 200g
(duzentas gramas), rotulada conforme legislação vigente,
 EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão reforçado devidamente fechada com fita adesiva, contendo até 06 (seis) quilos.
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da entrega do produto.

103 002.001.265 BISCOITO SALGADO TIPO INTEGRAL PT 455
Constituído basicamente por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, amido, sal, podendo conter
outros ingredientes desde que declarados. Devendo ser de 1ª linha. Com cor característica de biscoito cream cracker e textura
crocante, levemente salgado, sem sabor de ranço; isento de gorduras trans, 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: deverá ser embalado  tipo flow Pack vedado hermeticamente, com capacidade de 200g (duzentas),
sendo esta rotulada conforme legislação vigente, 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA :caixa de papelão reforçado devidamente fechada com fita adesiva, contendo até 06 (seis) quilos.
 VALIDADE: prazo  mínimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.

104 002.001.309 BOLACHA DOCE TIPO MAIZENA PT 830
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Constiuido basicamente por farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, podendo conter
outros ingredientes desde que declarados. Devendo ser de 1ª linha, com cor caracteristica de biscoito maisena e textura crocante,
sabor doce e caracteristico de maisena, sem sabor de ranço, isento de gorduras trans.
EMBALAGEM: deverá ser embalagem tipo flow pack vedado hermeticamente, com 400g ( quatrocentos gramas) sendo esta
rotulada conforme legislação vigente. 
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de papelão reforçado  contendo até 12 (doze) quilos.
VALIDADE: prazo minimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

105 002.001.267 CEREAL MATINAL PT 300
Cereal Matinal de Milho com vitaminas e sais minerais; acondicionado em embalagem plástica devidamente identificada de  500g.
VALIDADE:data mínima de 3 meses a contar da data de entrega

106 002.001.345 CHÁ DE ERVA CAMOMILA, PACOTE COM 10 SACHÊS PT 25
CHÁ DE ERVA CAMOMILA, PACOTE COM 10 SACHÊS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Chá; de Camomila; Composto de Flores de Camomila; Isento de Sujidades, Fragmentos de Insetos
e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual; Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão contendo 10
unidades; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto. 

107 002.001.344 CHÁ DE ERVA CIDREIRA, PACOTE COM 10 SACHÊS PT 25
CHÁ DE ERVA CIDREIRA, PACOTE COM 10 SACHÊS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Chá; de Erva Cidreira; Composto de Folhas e Ramos de Erva Cidreira (melissa Officinalis); Isento
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de Sujidades, Fragmentos de Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual; Embalagem
Secundaria Caixa de Papel Cartão contendo 10 unidades; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto.

108 002.001.343 CHÁ DE ERVA DOCE, PACOTE COM 10 SACHÊS PT 25
CHÁ DE ERVA DOCE, PACOTE COM 10 SACHÊS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Chá; de Erva Doce; Composto de Sementes de Erva Doce; Isento de Sujidades, Fragmentos de
Insetos e Outros Materiais Estranhos; Embalagem Primaria Sache Individual; Embalagem Secundaria Caixa de Papel Cartão
contendo  10 unidades; Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega do produto. 

109 002.001.268 CHÁ MATE CX 260
Chá; erva mate queimado; constituído de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos dessecados tostados e partidos; na cor
verde pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de sujidades; parasitas e larvas; embalado em saco plástico
atóxico; reembalado em caixa de papel cartão pesando 200grs.
VALIDADE: mínima de 12 meses a contar da entrega

110 002.001.346 CHOCOLATE EM PÓ COM 32% DE CACAU KG 250
CHOCOLATE EM PÓ COM 32% DE CACAU
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: o produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 40 (Decreto 12.486/78), Resolução RDC nº
259/2.002 e Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2.013. O produto deve ser obtido de matéria-prima sã e limpa, isenta de
matéria terrosa, de parasitas, detritos animais, cascas de sementes de cacau e outros detritos vegetais. Deverá ser solúvel em
líquidos quentes e frios e ter indicação para o preparo de bebidas. Deverá conter 32% de cacau. Ingredientes mínimos: açúcar e
cacau em pó. Isento de leite e derivados, bem como de traços de leite. Sem glúten, corante e gordura trans. Poderá conter outros
ingredientes desde que aprovados pela legislação vigente e que não descaracterizem o produto, os quais deverão ser declarados.
Não poderá conter a adição de gordura e óleos estranhos à qualquer tipo de chocolate, bem como, à manteiga de cacau e não
poderá ser adicionado de amido e féculas. Aparência: pó fino homogêneo, sem grumos, cor, sabor e odor próprios. Rendimento
mínimo: 50 porções de 200 ml por quilo de produto.
Embalagem primária: saco de poliéster metalizado ou polietileno leitoso resistente, atóxico, hermeticamente selado pesando de
01kg, apresentando as informações quanto ao nº do lote e data de validade de forma indelével, dispostas diretamente na
embalagem do produto. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado lacrada, reforçada e resistente ou fardo de papel kraft
multifolhado pesando até 12 kg. Rotulagem: O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.

111 002.001.297 COCO RALADO FLOCOS PT 60
Coco flocos; obtido de amêndoas de coco puro, umedecido; obtido por processo tecnológico adequado; isento de impurezas,
sujidades e ranço 
EMBALAGEM PRIMÁRIA contendo 500 g. cada; EMBALAGEM SECUNDÁRIA apropriada em caixas de papelão reforçado, 
VALIDADE: prazo mínima de 10 meses a contar da data de entrega do produto,

112 002.011.040 COMPOSOTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS, COM FIBRAS PREBIÓTICAS LATA 62
COMPOSOTO LÁCTEO PARA CRIANÇAS, COM FIBRAS PREBIÓTICAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Composto Lácteo para crianças a partir do primeiro ano de idade, com fibras prebióticas.
Composição: Leite parcialmente desnatado, xarope de milho, lactose, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma,
frutooligossacarídeos, sais minerais, vitaminas e emulsificante lecitina de soja. Isento de glúten.  800 gramas(REFERÊNCIA: Ninho
fase 1). 

113 002.001.342 COMPOSTO LÁCTEO KG 150
COMPOSTO LÁCTEO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Composto lácteo, de sabores variados, com no mínimo 05 (cinco) vitaminas e 02 (dois) minerais.
Produto em pó resultante da mistura por processo tecnologicamente adequado do leite em pó integral, açúcar, podendo apresentar
frutas desidratadas, conforme o sabor do produto ou aromatizantes. Os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51%
(cinquenta e um por cento) massa/massa (m/m) do total de ingredientes do produto, sendo assim o produto não deverá conter
outro tipo de leite que não seja o integral e não deverá ser adicionado de soro de leite ou outros derivados lácteos e ainda não
deverá conter soja (exceto lecitina), óleo ou gordura vegetal hidrogenada e corantes artificiais.  
EMBALAGEM: Deverão ser entregues em embalagens lacradas e hermeticamente fechadas, rotulados conforme legislação
vigente, contendo 1(um) ou 2 (dois) kg. 
VALIDADE: prazo mínimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

114 002.001.270 CREME DE LEITE UN 240
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: creme de leite, homogeneizado, não contém glúten;
EMBALAGEM PRIMÁRIA deverá ser embalagem de lata ou tetra pak de 1L (um litro) conforme legislação vigente.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA caixa de papelão.
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.

115 002.001.294 ERVILHA REIDRATADA LATA 7
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Ervilha reidratada em conserva; simples; grão inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração
uniformes; acondicionado em lata com 2 quilos, devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado.
VALIDADE: prazo mínima de 10 meses a contar da data da entrega do produto. 

116 002.001.271 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 300
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Extrato de tomate, concentrado; produto resultante da concentração da polpa por processo
tecnológico; preparado com frutos maduros, selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de  sujidades e
fermentação,
EMBALAGEM PRIMARIA: latas de 4 kg (quatro quilos), com rotulagem segundo legislação vigente  e resistente ao transporte e
armazenamento   
EMBALAGEM SECUNDÁRIA caixas de papelão reforçadas.
VALIDADE: prazo minimo de 10 meses a contar da entrega

117 002.001.272 FARINHA DE MILHO 1ª QUALIDADE KG 175
Farinha milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado; na cor amarela; sabor e odor característico; isenta de sujidades,
parasitas e larvas; 
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico transparente atóxico.
VALIDADE: prazo mínima de 7 meses a contar da entrega

118 002.001.295 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 125
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Farinha de trigo especial; obtida do trigo moído, limpo, desgerminado; de cor branca; isenta de
sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais terrosos;acondicionado em saco plástico transparente ou saco
de papel ambos atóxico.
VALIDADE: prazo minimo de 2 meses a contar da data da entrega do produto. 
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119 002.001.304 FEIJÃO CARIOCA KG 5.250

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: feijão carioca, tipo 1, safra nova, constituido de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade maxima
de até 15%, isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies.
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico, reembalados em fardos de até 30 kg.
VALIDADE: prazo minimo de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.

120 002.001.303 FEIJÃO PRETO KG 225
Feijão; preto; tipo 1; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; com teor de umidade máxima se 15%; isento de material
terroso; sujidades e mistura de outras variedades e espécies;
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico de 1kg ou 2kg, reembalado em fardos de até 30 kg.
VALIDADE: mínima de 5 meses a contar da data da entrega do produto.

121 002.001.308 FERMENTO EM PÓ QUIMICO UN 12
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fermento químico, tipo em pó, composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato
monocalcio.
EMBALAGEM: Acondicionado em lata ou pote plástico hermeticamente fechado, contendo 250grs (duzentos e cinquenta gramas)
cada.
VALIDADE: minima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto.

122 002.011.039 FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO LATA 50
FÓRMULA INFANTIL ANTI-REGURGITAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula anti-regurgitação para lactentes com composição específica para condições de refluxo
gastroesofágico. Composição: Leite em pó desnatado, lactose, óleos vegetais, maltodextrina, carbonato de cálcio, vitamina C,
taurina, cloreto de colina, sulfatos ferroso e de zinco, vitamina E, nicotinamida,
vitamina A, sulfato de cobre, d-pantotenato de cálcio, ácido fólico, sulfato de manganês, vitaminas A, B12; ß-caroteno, d-biotina,
vitaminas D, B1, B6; iodeto de potássio, vitamina K, espessante goma jataí. Não contem glúten.  800g. (REFERÊNCIA: Aptamil
AR, NAN AR). 

123 002.011.035 FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO HIPOALERGÉNICA LATA 50
FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO HIPOALERGENICA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula indicada para redução dos episódios de regurgitação. Eficácia comprovada na redução dos
episódios de regurgitação, proporcionando mais conforto ao lactente e aos seus familiares.
Composição: Lactose, leite de vaca desnatado, amido, oleína de palma, soro de leite desmineralizado*, óleo de canola, óleo de
palmiste, óleo de milho, lecitina de soja, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B6,
vitamina B1, vitamina D, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, ácido pantotênico, vitamina B12, biotina), taurina, sais minerais
(iodeto de potássio, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinco). Não Contém Glúten.  800g (REFERÊNCIA: Nan HA,
APTAMIL HA).

124 002.011.037 FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS LATA 50
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil de partida, adicionada de probióticos, com relação caseína/proteína de soro e
exclusivo mix de 98% de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade, mistura de prebióticos(GOS e FOS)
Composição: Soro de leite, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol, leite desnatado em pó,
galactoligossacarídeo, frootoligossacarídeo, maltodextrina, carbonato de cálcio ,mortierella alpina, óleo de peixe, cloreto de
potássio, caseinato de cálcio, carbonato de magnésio, taurina, cloreto de colina, nucleotídeos (uridina, citidina, adenosina, inosina
e guanosina), fosfato de potássio dibásico, sulfato ferroso, L-triptofano, vitamina E,L-carnitina, sulfato de zinco, ionositol, fosfato de
cálcio tribásico, niacina, glutamato, cúprico, D-pantotenato de cálcio, vitamina B1.vitamina A, vitamina B2,vitamina ,ácido fólico,
iodato de potássio, sulfato de manganês, vitamina K, selênio, vitamina D, vitamina B12, emulsificante monoediglicerídeo. Não
contém glúten. 800g.
(REFERÊNCIA: Aptamil 1).

125 002.011.041 FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, ISENTA DE LACTOSE LATA 62
FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, ISENTA DE LACTOSE
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil especial, isenta de lactose, à base de leite de vaca, óleos vegetais e maltodextrina
(única fonte de carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, minerais, ferro e outros oligoelementos opção adequada
na intolerância à lactose. Composição: Maltodextrina, oleína de palma, proteína de soro de leite, caseinato de potássio*, óleo de
canola, óleo de coco, óleo de milho, fosfato de potássio, citrato de cálcio, lecitina de soja, cloreto de sódio, cloreto de magnésio,
vitamina C, taurina, nucleotídeos, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, L-carnitina, vitamina E, vitamina PP,
pantotenato de cálcio, vitamina A, vitamina B2, sulfato de cobre, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, iodeto de potássio, ácido
fólico, vitamina K, biotina e vitamina B12. Não contem glúten.Lata 800g (REFERÊNCIA: Nan sem lactose, APTAMIL SEM
LACTOSE). 

126 002.011.038 FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, ADICIONADA COM IMMUNOFORTIS LATA 50
FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, ADICIONADA COM IMMUNOFORTIS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil láctea de seguimento para lactentes a partir do 6º mês de vida, adicionada com
Immunofortis (90% GOS e 10% FOS), Composição: Leite integral, maltodextrina, fibras alimentares (galactooligossacarídeos,
fruto-oligossacarídeos), lactose, óleo de milho, citrato trissódico, carbonato de cálcio, citrato tripotássico, cloreto de potássio,
bitartarato de colina, vitamina C, óxido de magnésio, sulfatos ferroso e de zinco, vitaminas E e A, niacina, gluconato de cobre,
pantotenato de cálcio, vitaminas B6 e B1, ß-caroteno, sulfato de manganês, vitamina B2, ácido fólico, iodato de potássio, vitaminas
K, D e B12, aromatizante. Não contem glúten. 800g. (REFERENCIA: Aptamil 2, NAN 2).

127 002.011.034 FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE SOJA LATA 50
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES À BASE DE SOJA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fórmula infantil especial, segurança na substituição da proteína animal. 100% proteína isolada de
soja. Indicado nos casos de alergia à proteína do leite de vaca. Indicado a partir 06 meses de vida, sem comprometimento do trato
gastrintestinal. Composição: Maltodextrina, proteína isolada de soja (fonte proteica), oleína de palma, óleo de soja, óleo de coco,
sais minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio, citrato de potássio, cloreto de sódio,
sulfato de zinco, sulfato
ferroso, sulfato de cobre, iodeto de potássio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio,
vitamina A, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D, vitamina K, ácido fólico, biotina, vitamina B12), metionina, cloreto de
colina, taurina, L-carnitina e regulador de acidez hidróxido de potássio. Não Contém Glúten. Não contém leite ou produtos lácteos.
800g ( REFERÊNCIA: Nan Soy, Aptamil Soja).

128 002.001.273 FUBA MIMOSO KG 250
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Fubá de milho simples, do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor
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próprios; com ausência de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas, larvas; 
EMBALAGEM:em saco plástico transparente atóxico.
VALIDADE: prazo mínima de 4 meses a contar da data de entrega  do produto.

129 002.001.326 GELATINA EM PÓ INCOLOR PCT 24 GRAMAS UN 50
GELATINA EM PÓ INCOLOR PCT 24 GRAMAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO:  Gelatina em pó incolir, sem sabor, sabor e odor característicos isento de sujidade, parasitas e
larvas; 
EMBALAGEM: Acondicionado em saco plástico, atóxico pesando 24 gramas casa
VALIDADE: Prazo mínimo de 10 (dez) meses a contar da data de entrega do produto.

130 002.001.274 GELÉIA DE FRUTAS KG 250
Geléia de frutas sabores variados, com polpa e pedaços de frutas. Acondicionadas em baldes de até 1 kg
VALIDADE: prazo minimo de 06 (seis) meses a  partir da data de entrega do produto.

131 002.001.275 GELÉIA DE FRUTAS ZERO AÇUCAR UN 25
Geléia de frutas sabores variados, sem adição de açúcar e gorduras, com polpa e pedaços de frutas. Acondicionadas em
embalagens de 260 grs
VALIDADE :prazo minimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

132 002.001.276 GRÃO DE BICO PT 60
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Grão de Bico; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e
mistura de outras variedades e espécies;
EMBALAGEM: acondicionado em saco plástico, resistente pesando 500G.
VALIDADE: mínima de 5 meses a contar da data da entrega do produto.

133 002.001.277 LEITE CONDENSADO UN 190
Leite condensado; composto de leite integral, açúcar lactose (tradicional); de consistência cremosa e textura homogênea.
EMBALAGEM: lata ou  tetra pak de 1l (um litro)
VALIDADE: prazo minimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega do produto.

134 002.001.310 LEITE DE COCO L 50
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: leite de coco; emulsão aquosa extráida de frutos sãos e maduros do coqueiro por processos
mecânicos adequados, sento de substâncias estranhas a sua composição, liquido espesso e translucido, branco leitoso com odor
e sabor caracteristicos, não rançoso.
EMBALAGEM: acondicionados em embalagem tetra pak contendo 1l (um litro) cada, rotulado de acordo com a legislação vigente.
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

135 002.001.341 LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO EMBALAGEM DE 1KG PT 4.625
LEITE EM PÓ INTEGRAL FORTIFICADO EMBALAGEM DE 1KG
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO FORTIFICADO, PRODUZIDO COM MATÉRIA PRIMA
DE BOA QUALIDADE E ATRAVÉS DE PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO, COMPOSTO BASICAMENTE DE LEITE EM
PÓ INTEGRAL, COM NO MÍNIMO AS VITAMINAS A, C e D, E NO MÍNIMO OS MINERAIS FERRO E ZINCO 
EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. 
EMBALAGEM: PACOTE DE 1KG, EM RECIPIENTE  HERMÉTICO E LACRADO.
VALIDADE: MINIMO DE 6 MESES CONTADO DA DATA DA ENTREGA.

136 002.001.334 LEITE UHT ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO L 150
LEITE UHT ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Leite UHT zero lactose, semidesnatado para dietas com restrição á lactose, prazo de validade
mínimo de 120 dias da data de fabricação, embalagem Tetra pack de 1.000ml rotulado conforme legislação vigente.

137 002.001.165 LENTILHA PT 45
Lentilha; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e mistura de outras variedades e
espécies; acondicionado em saco plástico, resistente pesando 500 g; validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega.

138 002.001.279 MAIONESE BI 75
Bisnaga de Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substancias comestíveis
e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprios; isento de sujidades e seus
ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em embalagem primária de 1 kg; hermeticamente
fechado; e suas condições deverão estar de acordo com a resolucao rdc 276/05, nta 70, decreto 12.486/78 e suas posteriores
alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. Administrativos determinados
VALIDADE mínima10 meses a contar da entrega da data de entrega do produto.

139 002.001.280 MANTEIGA COM E SEM SAL PO 75
Manteiga; com  e sem sal; livre de gorduras trans, podendo conter vitaminas e outras substâncias permitidas; com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio;
EMBALAGEM: em pote plástico ou lata de 500 g, atóxico; embalado em caixa de papelão reforçado.
VALIDADE: mínima 5 meses a contar da data de entrega.

140 002.001.318 MARGARINA CREMOSA PO 1.557
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Margarina com sal e sem sal; teor de lipídios de no mínimo 80%, vitaminada, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprio.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: pote plástico de 500 g, atóxico.
EMBALAGEM SECUNDÀRIA: caixa de papelão reforçado.
DATA DE VALIDADE: mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega.

141 002.001.281 MASSA ALIMENTICIA FORMATO AVE MARIA KG 200
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa alimentícia de sêmola com ovos, seca, formato Ave Maria, composta por: farinha de trigo
enriquecida com ferro e acido fólico, corante natural urucum e cúrcuma; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasita.
 EMBALAGEM PRIMARIA: acondicionada em sacos plásticos transparentes atóxico com 50  (quinhetas gramas) ou 1kg (um quilo.)
 EMBALAGEM SECUNDÁRIA: acondicionadas em sacos plásticos ou caixa  de papelão.
VALIDADE:prazo minimo de 8 meses a partir da data de entrega do produto.

142 002.001.311 MASSA ALIMENTÍCIA FORMATO CONCHINHA (ANELLI) KG 200
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa alimentícia de farinha e sêmola com ovos, seca para sopa formato conchinha (concha),
composta por: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corante natural urucum e cúrcuma cor amarela; obtida pelo
amassamento da farinha de trigo especial, ovos e demais subistâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades,
parasitas, admitindo umidade máxima de até 13%.
EMBALAGEM PRIMARIA: acondicionada em sacos plásticos transparentes atóxico com 500grs(quinhentos gramas) ou 1kg (um
quilo). EMBALAGEM SECUNDÁRIA: saco ou caixa de papelão.
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VALIDADE: prazo minimo de 8 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.

143 002.001.203 MASSA ALIMENTÍCIA FORMATO ESPERIAL(PARAFUSO) KG 750
MASSA ALIMENTICA FORMATO ESPIRAL (PARAFUSO)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa alimentica de semola com ovos seca, formato esperial composta por: farinha de trigo
enrquecida com ferro e acido folico, corante natural urucum e cúrcuma; isenta de corantes artificiais sugidades e parasitas
EMBALAGEM PRIMARIA: Acondicionado em sacos plasticos transparente  e atoxicos com 500g (quinhentas gramas ou 1kg (um
quilo)
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS OU CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE: PRAZO MINIMO DE 8 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.

144 002.001.283 MASSA ALIMENTICIA FORMATO GRAVATA (FARFALLE) KG 750
Massa alimentícia de sêmola com ovos; seca formato Gravata, composta por: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico
e corante natural urucum e cúrcuma,; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasita. 
EMBALAGEM PRIMÁRIA: acondicionada em sacos plásticos transparentes atóxico com 500 g (quinhentas grama) ou 1KG (um
quilo)
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: acondicionadas em sacos plásticos ou caixa  de papelão.
VALIDADE: prazo mínimo de 8 meses a partir da data de entrega do produto.

145 002.001.284 MASSA PARA LAZANHA PRÉ COZIDA PT 75
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Massa para Lazanha pré cozida; composta por: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico,
ovo pasteurizado e corante natural urucum e cúrcuma; cor amarelo; obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial; ovos e
demais substâncias permitidas; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, acondicionadas em embalagens de 500 g
VALIDADE: minima de 10 meses a partir da data de entrega.

146 002.001.331 MILHO DE PIPOCA ESPECIAL KG 100
MILHO DE PIPOCA ESPECIAL
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Milho de pipoca especial, beneficiado, polido limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas;
acondicionado em saco filme BOPP, contendo 1 kg cada, com validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega.

147 002.001.164 MILHO PARA CANJICA PT 125
Canjica milho para o preparo de canjica, constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e mistura de
outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, resistente pesando 500 g; validade mínima de 5 meses a contar da
data da entrega.

148 002.001.293 MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 250
DESCRIÇÃO DO PRDUTO: Milho verde em conserva; simples; grão inteiros; imerso em líquido; tamanho e coloração uniformes;
acondicionado em lata com 2 quilos, devendo ser considerado peso líquido o produto drenado.
VALIDADE: prazo mínimo de 10 meses a contar da data da entrega do produto.

149 002.001.285 ÓLEO DE SOJA REFINADO UN 3.024
Óleo de soja, comestível,sem cheiro, isento de ranço e substâncias estranhas; extraído da soja, refinado dentro de padrão rigoroso
de qualidade com obtenção de óleo claro, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais; embalado em
embalagem PET com 900 ml, acondicionado em caixa de papelão reforçado.
VALIDADE: prazo minimo de 4 meses a partir da data de entrega do produto.

150 002.001.312 ORÉGANO PT 37
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Orégano, tempero seco. Ingredientes: folhas de orégano picadas e desidratadas. Não contém
gluten.
EMBALAGEM: plástica atóxica de 500grs( quinhentas gramas). 
VALIDADE: prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.

151 002.001.298 PÓ DE CAFÉ PT 2.005
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Café, extra forte; devendo ser produzido exclusivamente com grãos sãos e limpos, pó, moído e
torrado em processo de torração homogênea na cor castanho claro a moderado escuro, sem amargor, sem impurezas,
acondicionado em embalagem a vácuo de 500 grs cada, o produto deverá conter o selo de pureza ABIC, 
VALIDADE: prazo mínimo de 6 meses a contar da data de entrega do produto.

152 002.001.286 PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA KG 250
Gelatina em pó sabores morango, uva, pêssego, limão e abacaxi. Produto composto basicamente de açúcar, gelatina em pó,
acidulante, sal e aromatizante. Não contém glúten. 
EMBALAGEM: pacote plástico, resistente, atóxico, com 1 kg.
VALIDADE:prazo mínimo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega do produto.

153 002.001.287 PÓ PARA O PREPARO DE MANJAR COM LEITE SABOR COCO KG 75
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Mistura para o preparo de manjar com leite e coco, aroma idêntico ao natural de coco.
EMBALAGEM: pacote resistente, termossoldável, com 1 kg de produto.
VALIDADE: Prazo mínimo de 8 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.

154 002.001.288 PÓ PARA O PREPARO DE PUDIM COM LEITE KG 375
Pó para o preparo de pudim com vitaminas e minerais sabores baunilha, chocolate e morango. Produto composto basicamente de
açúcar, amido de milho, leite em pó, soro de leite, gordura vegetal em pó e sal. Rico em Vitaminas,Ferro e Zinco, aroma idêntico
ao natural,
EMBALAGEM: Pacote com 1 kg de produto.
VALIDADE: prazo mínimo de 8 (oito) meses a contar da data de entega do produto.

155 002.001.302 SAGU PT 150
Sagu; grãos inteiros e sãos; isento de sujidades e mistura de outros produtos e espécies; EMBALAGEM: acondicionado em saco
plástico, resistente pesando 500 g; 
VALIDADE: mínima de 5 meses a contar da data da entrega do produto.

156 002.001.291 SAL REFINADO EXTRA KG 900
Sal refinado; extra iodada, para mesa e cozinha.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com1kg (um quilo ) cada.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA: Plastico ou papelão reforçado.
VALIDADE: mínima de 10 meses a contar da data de entrega.

157 002.001.307 SELETA DE LEGUMES LATA 250
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Seleta de legumes composta de ervilhas em grãos, cenoura, batata cortadas em cubos, em
conserva, cozidas hermeticamente, estrututa e tamanho uniformes, pesando 2kg (dois quilos), devendo ser considerado como
peso líquido o produto drenado, matéria prima limpa e sã, com aspecto, cor e odor, sabor próprios e textura macia própria de cada
tipo de ingrediente, livre de fertilizante, isentas de matéria terrosa, parasitas, detritos, ausência de defeitos, cascas, resíduos de
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vegetais.
EMBALAGEM PRIMARIA: Embalado em latas acondicionadas.
EMBALAGEM SECUNDÁRIA caixa de papelão reforçado.
VALIDADE: prazo minimo de 10 (dez) meses a contar da data de entrega do produto.

158 002.001.332 SOJA EM GRÃOS KG 30
SOJA EM GRÃOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Soja; safra nova; constituído de grãos inteiros e sãos; isento de material terroso; sujidades e mistura
de outras variedades e espécies; acondicionado em saco plástico, resistente pesando 1 kg; validade mínima de 5 meses a contar
da data da entrega.

159 002.002.021 SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS L 750
SUCO CONCENTRADO DE FRUTAS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Suco concentrado obtido da parte comestível de fruta, através de processo tecnológico adequado,
não fermentado, de cor, aroma e sabor caracteristicos de fruta, sem adição de açucar. Embalagem garrafas PET com capacidade
de 500ml ou 1000ml com data de validade miníma de 6 meses a contar da data de entrega, rotulado conforme legislação vigente.

160 002.001.289 SUCO INDIVIDUAL UN 13.750
DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Água, açúcar suco, polpa de frutas natural, sabores variados, aroma natural de frutas  Não contem
Glúten , sem gordura trans, sem sódio.
EMBALAGEM:tetra pak com 200ml.
VALIDADE: prazo minimo de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do produto.

161 002.001.301 TRIGO PARA KIBE KG 15
Trigo para kibe; obtida do trigo moído, limpo; isento de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentação, mofo e materiais
terrosos; 
EMBALAGEM: de 500G acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.
VALIDADE: mínima de 3 meses a contar da data de entrega do produto.

162 002.001.324 VINAGRE DE MAÇA FRASCO 750 ML FR 907
VINAGRE DE MAÇA FRASCO 750 ML
DESCRIÇÃO DE PRODUTO: Vinagre de vinho maça; isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de
sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais,
EMBALAGEM: acondicionado em frasco plástico contendo 750 ml cada, com tampa inviolável, hermeticamente fechado.
VALIDADE: prazo mínimo de 10( dez) meses a contar da data da entrega do produto.


