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ITEM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS

1 Açúcar – cristal branco, puro e natural, embalado em saco de polietileno transparente, 
pacotes de 1 kg ou 2kg, acondicionados em sacos de 15 a 30kg, com data de fabricação e 
prazo de validade de, no mínimo, 06 meses. Isento de matéria terrosa.

2 Achocolatado em Pó – instantâneo, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau em 
pó,  soro  de  leite,  aroma  natural  de  chocolate,  sem  corantes  artificiais,  sem  glúten. 
Embalagem: pacote de 400 a 1.000 gramas, em polietileno atóxico, transparente , leitosa 
ou aluminizada, resistente, acondicionado em caixa de de papelão, com data de fabricação 
e prazo de validade de, no mínimo, 08 meses. 

3 Arroz Polido Beneficiado – longo, fino, tipo 1, sem glúten, contendo, no mínimo, 90% 
de grãos inteiros com, no máximo, 14% de umidade, com rendimento após cocção de, no 
mínimo, 2,5 vezes a mais; devendo também apresentar coloração branca, grãos íntegros e 
soltos após o cozimento. Embalagem plástica, pacote de 1kg, acondicionado em fardo de 
15  a  30kg,  com data  de  fabricação e  prazo  de  validade,  no mínimo,  06  meses,  com 
registro do Ministério de Agricultura.

4 Arroz Parboilizado – longo, fino, tipo 1, constituído de grãos inteiros com, no máximo, 
14% de umidade, isento de sujidades, com rendimento após o cocção de, no mínimo, 2,9 
vezes.  Embalagem  plástica,  pacote  de  1kg,  acondicionados  em  fardos  de  plástico 
resistente  com  30kg, data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 06 meses, 
com registro do Ministério de Agricultura. 

5 Aveia – em flocos finos de 1ª qualidade, em caixa de 200 a 250g.

6 Barra  de  Cereal  – integral,  embalagens  de  75g,  contendo  3  unidades  de  25  g.  As 
embalagens  devem  conter  externamente  os  dados  de  identificação,  procedência, 
informações  nutricionais,  número  de  lote,  data  de  validade,  quantidade  de  produto. 
Validade mínima de 6 meses.  Sabores:  avelã,  castanha e chocolate,   banana e aveia e 
morango com iogurte.

7 Biscoito Salgado – tipo "cream cracker", deve ser fabricado a partir de matérias-primas 
sãs e limpas, em perfeito estado de conservação, sem apresentar excesso de dureza e nem 
quebradiço.  Embalado em saco plástico,  pacotes  de 400g (3 x 1)  acondicionados  em 
caixas de papelão. Data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 08 meses.

8 Biscoito Doce – tipo “Maria”, consistência crocante, sem corantes artificiais; embalagem 
primária  em  pacotes  impermeáveis  lacrados  com  peso  líquido  de  400g  (3  x  1), 
acondicionados em caixas de papelão.  Data de fabricação e  Prazo de validade de,  no 
mínimo, 08 meses 



9 Bolinho com Fibras – à base de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, 
contendo em sua composição fibras de frutas, cacau, açúcar mascavo e conservantes. Sem 
gordura trans, sem corantes e sem sabores artificiais. Peso líquido de 50g, embalagem 
individual  de  polipropileno,  contendo  informações  nutricionais,  datas  de  fabricação  e 
validade, acondicionados em caixas de papelão com 100 unidades.

10 Bolo Simples  – ingredientes: leite integral, açúcar, farinha de trigo refinada ou farinha de 
milho, ovos, margarina, fermento em pó. Unidade de 500g a 1000g, acondicionado em 
embalagem plástica resistente (tipo forma de bolo), com etiqueta contendo informações 
nutricionais, datas de fabricação e validade.

11 Café em Pó – torrado e moído, empacotado à vácuo, pacote de 500g, acondicionado em 
caixa de papelão. Selo de pureza ABIC.

12 Colorau – produto obtido a partir do urucum, sem adição de sal, embalado em pacotes de 
100g, acondicionado em fardo de 01kg. Constar data de fabricação e prazo de validade 
de, no mínimo, 06 meses.

13 Doce Sabor Goiaba (Tipo Mariola) – em tabletes de 30g acondicionados em embalagem 
plástica atóxica de 500g a 1,5kg, constando data de fabricação e prazo de validade de, no 
mínimo, 06 meses. 

14 Farinha Láctea – enriquecida com vitaminas e sais minerais, de preparo instantâneo,  a 
base de farinha de trigo, leite em pó integral, açúcar, sal, aromatizante. O produto pode 
estar acondicionado em lata de 400g ou sachê de 210g ou 400g. A embalagem deve conter 
os  dados  de  identificação  e  informações  nutricionais  do  produto.  Constar  data  de 
fabricação e prazo de validade.

15 Farinha de Mandioca – seca, fina, beneficiada, branca, tipo 2, com umidade inferior a 
13%, isenta de matéria terrosa, fragmentos estranhos. Embalada em pacotes plásticos de 1 
kg, transparentes, resistentes, acondicionados em fardos  de 30kg. A embalagem deverá 
conter os dados de identificação e informações nutricionais do produto.  Constar data de 
fabricação e prazo de validade.

16 Farinha de  Trigo  Especial – produto obtido a partir de cereal limpo, desgerminado e 
são, isento de matéria-prima terrosa, com aspecto de pó fino, cor branca ou ligeiramente 
amarelada, sem fermento. Embalagem plástica de 1kg, acondicionado em fardo de 10kg. 
A embalagem  deve  conter  os  dados  de  identificação  e  informações  nutricionais  do 
produto.  Constar data de fabricação e prazo de validade.

17 Farinha  de  Milho  – em  flocos,  pré-cozida,  embalada  em  pacote  com  500g, 
acondicionada em fardos de 10kg a 30kg. Constar data de fabricação e prazo de validade 
de, no mínimo, 6 meses. 

18 Feijão Carioquinha Tipo 1 – novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria 
terrosa,  pedras  ou  corpos  estranhos  e  livre  de  umidade;  em  pacotes  de  1Kg, 
acondicionados em fardos de 30kg; data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 
12 meses, com registro no Ministério da Agricultura.

19 Feijão de  Corda – grupo anão,  tipo 1,  umidade entre  12 e  14%, embalado em saco 
plástico de polietileno transparente, pacotes de 1kg, acondicionados em fardos de 30kg; 
data  de  fabricação  e  prazo  de  validade  de,  no  mínimo,  12  meses,  com  registro  no 
Ministério da Agricultura.

20 Feijão Verde de Corda – novo, grão íntegro, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos 
estranhos.  Embalado  em  sacos  plásticos  transparentes  de  1Kg  com  identificação  do 
produto com data de fabricação e prazo de validade.

21 Feijão Preto – novo, grão inteiro, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras 



ou corpos estranhos e livre de umidade; em pacotes de 1Kg, acondicionados em fardos de 
30kg; data de fabricação e prazo de validade de, no mínimo, 12 meses, com registro no 
Ministério da Agricultura.

22 Leite  Longa  Vida - UHT, integral, embalagem Tetra Pak  contendo 1 litro do produto, 
com selo SIF, SIM ou SIE e validade de, no mínimo, 4 meses; acondicionados em caixas 
de 12 litros. 

23 Leite de Coco – em embalagens de vidro de 200ml a 500ml. Acondicionados em caixas, 
contendo data de fabricação e validade.

24 Leite em Pó – embalagem aluminizada, pacote de 500g a 1Kg, acondicionados em caixas 
de 10 a 20 Kg, com data de fabricação e validade.

25 Macarrão – fino, tipo espaguete de semolina ou sêmola, com ovos, embalado em pacotes 
de 500g, acondicionado em fardo de 10kg, com data de fabricação e prazo de validade de, 
no mínimo, 06 meses. 

26 Margarina Vegetal – cremosa, com sal, no mínimo 65% de lipídeos e 0% de gorduras 
trans, embalada em potes de plástico de 500g, enriquecida de vitaminas; apresentação, 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares, isenta de ranço e de bolores; embalagem primária 
com identificação  do  produto,  especificação  dos  ingredientes,  informação  nutricional, 
com data de fabricação e  prazo de validade, peso líquido e rotulagem de acordo com a 
legislação.

27 Mel de Abelha – não conter adição de açúcares e outras substâncias que alterem sua 
composição original. Não conter aditivos, contaminantes; deve apresentar aspecto líquido, 
cristalino ou parcialmente cristalizado, com cor levemente amarelada a castanho escuro e 
aroma característico. Embalagem primária: sachê em tubo flexível, transparente e atóxico, 
contendo 20g do produto. Embalagem secundária: saco plástico de polietileno de 1Kg 
contendo 50 sachês de 20g. Com data de fabricação e prazo de validade e nº do registro 
do MAPA.

28 Milho  Verde – em conserva, em latas de 200 a 300g, acondicionadas em caixas; com 
datas de fabricação e validade.

29 Óleo  Vegetal – refinado, obtido de matéria-prima vegetal,  aspecto límpido e isento de 
impurezas,  cor  e  odor  característicos;  garrafas  plásticas  transparentes de  900  ml, 
acondicionadas em caixas com 20 unidades; data de fabricação e prazo de validade de, no 
mínimo, 12 meses.

30 Orégano Desidratado – acondicionado em sacos de polietileno; pacote com 15 unidades 
de 10g; com datas de fabricação e validade.

31 Rapadura de  Cana-de-Açúcar – em tabletes  de 30g acondicionados em embalagem 
plástica atóxica de 500g a 1,5kg; devem constar datas de fabricação e prazo de validade 
de, no mínimo, 06 meses.

32 Sal – refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, não pegajoso ou 
empedrado, embalado em pacotes de 1kg, acondicionados em fardo de 30kg. Embalagem 
com data de fabricação e prazo de validade. 

33 Sardinha –  em latas  de  250g,  com óleo,  sem conservantes,  embalagem íntegra,  sem 
estufamentos ou amassadas, contendo informação nutricional, data de fabricação e prazo 
de validade, nº do registro no SIF ou SIE ou SIM.

34 Torrada – composta por farinha de trigo, em pacotes de 320g. A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação,  informações nutricionais,  data de fabricação e 
prazo de validade. 



35 Vinagre de  Vinho  Tinto  – com acidez  mínima de  4%,  garrafa  plástica  com 500ml, 
acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades.

HORTIFRUTI

1 Abacaxi – de 1ª qualidade, tamanho médio ou grande.  Transportados em monoblocos 
plásticos frestados.

2 Abacate  – de  1ª  qualidade,  tamanho  médio.  Transportados  em monoblocos  plásticos 
frestados.

3 Abóbora/Jerimum  – tamanho  médio,  coloração  uniforme,  polpa  firme,  livre  de 
sujidades; acondicionadas em embalagem de 5 a 10kg, em sacos de polietileno frestado, 
com etiqueta de pesagem. Transportados em monoblocos plásticos frestados.

4 Acerola  –  de  1ª  qualidade,  com  grau  de  maturação  adequado,  sem  machucados, 
embalados em sacos plásticos transparentes, com etiqueta de pesagem.

5 Alface – de 1ª qualidade, folhas íntegras de coloração verde, fresca, tenra e limpa; isenta 
de parasitas, acondicionadas em sacos de polietileno transparente, atóxico, com etiqueta 
de pesagem.

6 Alho Branco – tamanho médio, de 1ª qualidade embalados em pacotes de 200g a 500g. 

7 Batata  Doce – branca ou roxa, de 1ª qualidade, tamanho médio, íntegra e fresca, com 
casca sã, acondicionadas em embalagem de 05 a 10kg em sacos de polietileno frestados, 
com etiqueta de pesagem. 

8 Batata  Inglesa  – de  1ª  qualidade,  íntegra  e  fresca,  sem  ruptura,  tamanho  médio, 
acondicionadas em embalagem de 05 a 10 kg em sacos de polietileno frestados, com 
etiqueta de pesagem.

9 Banana  Prata  – de  1ª  qualidade,  tamanho  médio  (60g)  em  pencas,  com  grau  de 
maturação que suporte manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas 
até o consumo, acondicionadas em embalagem de 05 a 10kg, em sacos de polietileno 
frestado, com etiqueta de pesagem.

10 Berinjela – de 1ª qualidade, tamanho médio com brilho e cor característico, isenta   de 
sujidades. 

11 Beterraba – de 1ª qualidade, fresca compacta e firme, isentas de enfermidades, material 
terroso,  tamanho  e  coloração  uniformes,  devendo  ser  bem desenvolvida,  de  colheita 
recente, não deve estar murcha.

12 Caju  – de  1ª  qualidade,  fresco,  íntegro,  casca  firme,  sem manchas  ou  machucados, 
tamanho  médio,  com  grau  de  maturação  adequado,  acondicionados em  embalagem 
própria.

13 Cebola  Branca – de  1ª  qualidade,  tamanho médio,  sem rupturas,  acondicionadas em 
embalagem de 05 a 10kg , em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.

14 Cenoura – sem folhas, tamanho médio, de 1ª qualidade, sem rupturas, acondicionadas em 
embalagem de 05 a 10kg , em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.

15 Cheiro  Verde – de 1ª  qualidade,  contendo proporções iguais  de coentro e cebolinha; 
maço  cor  verde  escuro,  isenta  de  sinais  de  apodrecimento,  acondicionados em sacos 
plásticos, com etiqueta de pesagem.

16 Chuchu  – de  1ª  qualidade,  íntegro  e  fresco,  coloração  verde,  sem ruptura,  tamanho 
médio, acondicionado em embalagem de 5 a 10kg em sacos de polietileno frestados, com 



etiqueta de pesagem.

17 Couve  Manteiga  – de  1ª  qualidade,  tamanho  médio,  talo  verde,  inteiro,  coloração 
uniforme (cor verde escuro), sem manchas, firme e intacta. Isenta de material terroso, 
livre de sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos.

18 Coco Seco – de 1ª qualidade, tamanho médio, isento de mofo e sujidades.

19 Coco  Verde  – de 1ª  qualidade,  tamanho  médio,  coloração  uniforme,  ausência  de 
sujidades. 

20 Goiaba –  de 1ª qualidade, vermelha, íntegra, grau de amadurecimento médio, em quilo 
(Kg), tamanho médio.

21 Laranja  Pera – de 1ª qualidade, grau de amadurecimento médio,  em embalagem de 
10kg em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.

22 Macaxeira  – de  1ª  qualidade,  tamanho  médio,  em  quilo  (Kg),  Transportados  em 
monoblocos plásticos frestados.

23 Maçã Vermelha Nacional – de 1ª qualidade, tamanho médio, firmes, tenras e com brilho, 
acondicionadas em caixas de papelão.  

24 Mamão Formosa – casca fina, lisa, íntegro e firme, sem manchas ou perfurações, com 
peso médio de 2kg, com grau de maturação adequado,  isento de substâncias terrosas, 
sujidades, acondicionados em sacos de polietileno frestados com identificação do peso.

25 Manga – 1ª  qualidade,  tamanho médio,  com grau  de maturação adequado,  isento  de 
substâncias terrosas, sujidades, sem lesões de origem física, acondicionadas em sacos de 
polietileno frestados, com identificação do peso.

26 Maracujá  – de  1ª  qualidade,  fruto  de  tamanho médio,  com  características  íntegras; 
fresco,  limpo,  coloração  uniforme,  isento  de  sujidades,  acondicionados  em  sacos  de 
polietileno frestados, com identificação do peso.

27 Melancia – de 1ª qualidade, unidade com peso aproximado de 3kg, grau de maturação 
adequado,  isento  de  substâncias  terrosas,  sujidades,  acondicionadas  em  sacos  de 
polietileno frestados, com etiqueta de pesagem. 

28 Melão Japonês – de 1ª qualidade, tamanho médio, com grau de maturação adequado, 
isento  de  substâncias  terrosas,  sujidades,  acondicionados  em  sacos  de  polietileno 
frestados, com identificação do peso.

29 Pimentão  Verde  – de  1ª  qualidade,  íntegros  e  frescos,  com casca  sã,  sem rupturas, 
acondicionados  em embalagem de 3  a  5kg em sacos  de polietileno,  com etiqueta  de 
pesagem.

30 Tomate – de 1ª qualidade, de tamanho médio, com aproximadamente 80% de maturação, 
íntegros,  tenros,  sem manchas,  com coloração  uniforme  e  brilho,  acondicionados  em 
embalagem de 10kg em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.

31 Repolho  Branco  – de  1ª  qualidade,  tamanho  médio,  com aproximadamente  80% de 
maturação, sem manchas, coloração uniforme e brilho, acondicionados em embalagem de 
10kg em sacos de polietileno frestados, com etiqueta de pesagem.

32 Tangerina  – de  1ª  qualidade,  tamanho  médio  íntegra,  com  casca  sã,  sem  rupturas, 
acondicionadas em sacos de polietileno, com etiqueta de pesagem.

33 Uva Roxa – de 1ª qualidade, tamanho médio, com polpa intacta e firme, embaladas em 
sacos plásticos.

34 Vagem Verde – de 1ª qualidade, cor brilhante, tenra e quebradiça.



GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS

1 Carne Bovina  Moída  Congelada –  Músculo – com no máximo 3% de água, 10% de 
gordura, e 3% aponevroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, 
deve ser isenta de cartilagens e ossos. Embalagem atóxica em filme de PVC transparente 
ou saco plástico transparente, acondicionados em caixas lacradas de 10kg, em pacotes de 
1kg.Na embalagem devem constar dados de identificação e informações nutricionais do 
produto, prazo de validade, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.

2 Carne Bovina Acém ou Músculo – congelada em peças, com no máximo 3% de água, 
10%  de  gordura  e  3%  aponevroses,  cor  própria,  sem  manchas,  esverdeadas,  cheiro 
característico,  deve  ser  isenta  de  cartilagens.  Embalagem  à vácuo,  em  saco  plástico 
transparente e atóxico, flexível e resistente, em pacotes de 1kg, acondicionados em caixas 
lacradas de 10kg. Na embalagem devem constar dados de identificação e informações 
nutricionais do produto, data de validade, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.

3 Carne  Bovina  Salgada (Charque) – de 1a qualidade, curada e seca, ponta de agulha, 
com baixo teor de gordura, embalada à vácuo em pacotes de 500g. A embalagem deve 
conter  selo  de  inspeção  federal  (SIF),  estadual  (SIE)  ou  municipal  (SIM),  dados  de 
identificação  do  produto, prazo  de  validade,  acondicionadas em  caixas de  papelão 
lacradas. 

4 Carne Bovina de 1ª – coxão mole, coxão duro, patinho, congelada ou resfriada, magra, 
sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, embalada  à vácuo e impresso, em tinta, na 
embalagem  plástica,  o  selo  de  inspeção  (S.I.F,  SIE  ou  SIM),  prazo  de  validade, 
acondicionadas em caixas de papelão lacradas, com identificação do produto. 

5 Carne de  Caprino – de 1ª qualidade, congelada ou resfriada, sem pele e sem aparas. 
Acondicionadas em embalagem apropriadas, contendo selo do SIF, SIE ou SIM.

6 Carne Moída de Peixe (Tilápia) – embalagem à vácuo em pacotes de 1 Kg, congeladas a 
-18ºC. Aspecto próprio,  não amolecido, não pegajoso e com cor própria,  sem machas 
esverdeadas,  cheiro  característico.  Acondicionados  em caixa  de  papelão  com 30  Kg. 
Contendo identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade (12 meses), com 
S.I.F., de acordo com as portarias do Ministério da Agricultura, DISPOA.

7 Frango (Peito) – congelado, com adição de água de, no máximo, 6%, aspecto próprio, 
não  amolecido,  e  nem  pegajoso,  cor  própria,  sem  manchas  esverdeadas,  cheiro 
característico. Embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, contendo 
pacotes  de  1kg,  acondicionados  em  caixas  lacradas  com  10kg.  Devem constar  na 
embalagem  dados  de  identificação,  procedência,  informações  nutricionais,  data  de 
validade, quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM.

8 Frango (Coxa e Sobrecoxa) – congelado com cerca de 195 a 200g cada, com adição de 
água de, no máximo, 6%, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajoso, cor própria, 
sem  manchas  esverdeadas,  cheiro  característico.  Embalados em  sacos de  polietileno 
transparente,  atóxico,  limpo,  não  violado,  resistente,  contendo  pacotes  de  2kg, 
acondicionados em caixas lacradas com 10kg. Devem constar na embalagem dados de 
identificação,  procedência,  informações  nutricionais,  nº  de  lote,  data  de  validade, 
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM, com prazo de validade. 

9 Goma (Fécula de Mandioca) – em pacotes de 1 kg; com data de fabricação e validade.

10 Iogurte – sabores variados, consistência cremosa, acondicionado em garrafa plástica de 
1000ml, atóxica, estéril e fechada à vácuo; informações nutricionais, nº de lote, data de 
validade,  nº do registro no Ministério de Agricultura/  SIF/ SIE/DIPOA, com prazo de 



validade mínima de 30 dias.

11 Ovo de Galinha – sem rachaduras, tamanho médio, com peso de, aproximadamente, 50g, 
em  bandejas com 30  unidades,  recobertas  com  plástico  transparente,  resistente, com 
certificação e prazo de validade.

12 Pão Massa Fina – tipo hambúrguer ou hot dog, composto de farinha de trigo, água, sal e 
fermento químico. Devem ser acondicionados em pacotes de 500g com 10 unidades de 
50g cada, em sacos de polietileno atóxicos, resistente e transparente, de forma a manter a 
integridade  do  produto.  A  embalagem  deve  conter  externamente  os  dados  de 
identificação, procedência, informações nutricionais e quantidade do produto, com prazo 
de validade.

13 Peixe (Filé de Tilápia) – congelado, sem espinha, isento de toda e qualquer evidência de 
decomposição,  com  180g,  embalados  em  camadas  separadas  por  filmes  plásticos, 
transparentes e atóxicos, acondicionados em caixas de papelão lacradas, limpas e secas, 
não  violadas,  que  garantam  a  integridade  do  produto  até  o  momento  do  consumo, 
contendo  aproximadamente  5kg  por  caixa.  Devem constar  na  embalagem  dados  de 
identificação,  procedência,  informações  nutricionais,  nº  de  lote,  data  de  validade, 
quantidade do produto, nº do registro no SIF, SIE ou SIM com prazo de validade.

14 Polpa de Fruta  – congelada, selecionada, isenta de contaminação; embalagem de 200g 
acondicionada em saco plástico de polietileno de 01kg. Constar  a  data  de fabricação, 
prazo de validade de, no mínimo, 06 meses e nº do registro do MAPA.

15 Queijo  Coalho  – de  1ª  qualidade,  embalagem  original  a  vácuo,  em  saco  plástico 
transparente,  atóxico, limpo, não violado, resistente.  Conter os dados de identificação, 
informações nutricionais, nº de lote, quantidade de 1kg, Com certificação SIF/SIM ou 
SIE. Prazo de validade  mínimo de 45 dias. 

16 Suco Pronto para Beber – embalagem individual de 200ml, com conudinho, sem glúten; 
na embalagem devem constar as informações nutricionais, devem ser acondicionadas em 
caixa de papelão com identificação do produto, peso e prazo de validade. Sabores: goiaba, 
caju, acerola, uva e abacaxi.


