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Secretaria de Estado de Educação
Republica-se por conter incorreções no original.
Publicado no Diário Oficial n. 10.573, de 16 de julho de 2021, páginas 19 e 20.
RESOLUÇÃO/SED N. 3.891, DE 15 DE JULHO DE 2021.
Fixa o Preço Referência para fins de aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), para as escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o disposto na Lei Federal n. 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar;
Considerando o disposto no art. 40, caput, inciso X, e no art. 43, caput, inciso IV, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que dispõe sobre o critério
de aceitabilidade dos preços e o julgamento das propostas para licitações e contratos da Administração Pública; e
Considerando a Resolução Conjunta SED/SEFAZ/SAD n. 4, de 22 de maio de 2015, e a Resolução Conjunta SED/SEFAZ/SAD n. 1, de 31 de julho de
2018, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
RESOLVE:
Art. 1º Fica fixado o Preço Referência - orçamento estimado de preços unitários - como parte integrante do instrumento convocatório de compra,
tanto da licitação quanto da Chamada Pública da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para aquisição de gêneros alimentícios pelas
escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, durante o 2º semestre letivo de 2021, na forma do quadro constante no Anexo Único desta Resolução.
Parágrafo único. A escola deverá utilizar o Preço Referência de acordo com a região onde está localizada.
Art. 2º O Preço Referência servirá de parâmetro na verificação de cada proposta apresentada pelos participantes/fornecedores.
Referência.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo, a escola deverá anexar ao processo de compra uma versão impressa do Preço

Art. 3º O Preço Referência terá vigência a partir da data de sua publicação até o término do 2º semestre letivo de 2021 e poderá ser revisto, a qualquer momento, em decorrência de eventual redução ou aumento dos preços praticados no mercado.
Parágrafo único. Cabe ao Procon/MS promover as adequações necessárias nos preços dos produtos e publicá-las em Diário Oficial do Estado.
Art. 4º Fica revogada a Resolução/SED n. 3.830, de 20 de janeiro de 2021, e demais disposições em contrário.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
CAMPO GRANDE/MS, 15 DE JULHO DE 2021.
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação
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ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO/SED N. 3.891, de 15 de JULHO DE 2021.
Produtos Cotados
PRODUTO
ABACATE, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, maduro, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
ABACAXI, Havaí, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, maduro, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
ABÓBORA, cabotiã, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias
por pragas ou doenças. Embalada em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
ABOBRINHA, menina, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias
por pragas ou doenças. Embalada em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.

Região
UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Quilograma

6,68

6,23

6,37

5,40

6,21

5,32

7,04

5,78

6,44

Unidade

5,12

6,47

5,55

5,23

5,35

6,73

5,94

6,26

6,55

Quilograma

2,93

2,85

3,10

3,31

3,11

2,87

3,25

3,42

2,96

Quilograma

4,54

4,92

3,87

5,20

4,85

4,66

4,85

5,17

4,93
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Produtos Cotados
PRODUTO
ACELGA, de 1ª qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, bem desenvolvida,
tenra, livre de folhas externas danificadas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
ACHOCOLATADO, em pó, a base de açúcar,
cacau em pó, lecitina de soja e aromatizantes.
Deverá ser obtido de matérias primas sãs
e limpas, isentas de matérias terrosas,
de parasitas, detritos animais, cascas de
semente de cacau e outros detritos vegetais.
Aspecto: pó homogêneo, cor próprio do
tipo, cheiro característico e sabor doce
próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno com peso líquido
de 400 g.
AÇÚCAR, cristalizado. Sacarose obtida
a partir do caldo de cana-de-açúcar
(Saccharum officinarum L.). Branco, aspecto
granuloso fino a médio, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo,
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, transparente,
com peso líquido de 2 kg.
AÇÚCAR, refinado. Sacarose obtida a partir
do caldo de cana-de-açúcar (Saccharum
officinarum L.). Branco, isento de matéria
terrosa, livre de umidade e fragmentos
estranhos. Rotulagem contendo, no mínimo,
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, transparente,
com peso líquido de 1 kg.
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Região

UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Unidade

6,41

5,90

6,01

5,67

6,00

6,40

6,39

5,70

5,78

Unidade

6,70

6,98

7,00

6,70

7,05

6,41

7,19

7,47

7,06

Unidade

6,24

6,10

6,25

6,60

5,70

6,27

6,35

6,58

6,52

Unidade

4,47

3,99

4,43

4,51

4,81

3,97

4,80

4,33

4,54
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Produtos Cotados
PRODUTO
ADOÇANTE, dietético, liquido, a base de
aspartame, não apresentar na composição
xintol ou sorbitol ou frutose. O produto deverá
estar em conformidade com a Resolução
RDC nº 271, de 22/09/2005, da ANVISA/
MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade e o
registro no Ministério da Saúde. Embalagem
de polietileno atóxico com peso líquido de
100 ml.
AGRIÃO, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvido, tenro, livre de folhas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
ALFACE, crespa, em pé, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, bem
desenvolvida, tenra, livre de folhas externas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
ALHO, branco, sem réstia, bulbo inteiriço, de
1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, livre de sujidades, parasitas,
larvas. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado, com manchas, rachaduras,
injúrias por pragas ou doenças. Embalado
em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e intacto.
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Região

UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Unidade

4,15

3,54

4,14

3,90

4,20

3,31

3,70

3,93

3,63

Unidade

4,07

4,31

6,31

3,35

3,79

3,68

3,74

3,84

3,56

Unidade

2,58

3,44

4,94

3,38

3,31

3,85

2,98

2,81

2,57

Quilograma

27,52

28,48

29,61

29,87

27,36

26,41

27,67

28,14

26,95
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Produtos Cotados
PRODUTO
AMEIXA, nacional, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
AMIDO, de milho. Produto amiláceo extraído
de milho (Zeamaya, L.), fabricado a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas de
matéria terrosa, fungos e parasitos, livre de
umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma
de pó, deverão produzir ligeira crepitação
quando comprimido entre os dedos. O
produto deverá estar em conformidade com
a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005,
da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e do produto,
o CNPJ do fabricante, o número do lote,
a data de fabricação e a data ou prazo de
validade. Embalagem original de fábrica de
500 g.
ARROZ, tipo 1, agulhinha, longo fino polido,
sem glúten, contendo no mínimo de 90%
de grãos inteiros, isento de matéria terrosa,
pedras, fungos ou parasitas, livre de
umidade. Com rendimento após o cozimento
de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso antes
da cocção, devendo também apresentar
coloração branca, grãos íntegros e soltos
após cozimento. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e do produto, o
CNPJ do fabricante, o número do lote, a data
de fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno transparente,
original de fábrica com peso líquido de 5 kg.

Página 19
Região

UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Quilograma

16,41

16,03

16,18

19,67

16,93

16,98

19,35

17,39

17,57

Unidade

6,36

5,46

6,27

6,26

6,22

5,81

6,01

8,55

6,55

Unidade

22,55

23,06

24,24

24,14

23,05

21,85

24,37

26,78

24,59
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Produtos Cotados
PRODUTO
ATUM, sólido em óleo comestível. Produto
elaborado com carne de uma das espécies da
família Thunnus ou da espécie Katsuwonus
pelamis, ralado ou picado, acrescido de meio
de cobertura composto por óleo, sal e caldo
vegetal, podendo conter outros ingredientes
aprovados pelo órgão competente. A
matéria prima deverá ser limpa, eviscerada,
descabeçada, desprovida de pele e espinhas.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade
e o registro no Ministério da Agricultura.
Embalagem em lata recravada e esterilizada
com peso líquido de 125 g.
AVEIA, em flocos finos. 100% natural, sem
aditivos ou conservantes, fabricada a partir
de matérias primas sãs e limpas, isentas
de matéria terrosa, fungos e parasitos,
livre de umidade, fermentação ou ranço. O
produto deverá estar em conformidade com
a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005,
da
ANVISA/MS.
Rotulagem
contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem original de fábrica
de 500 g.
BANANA, maçã, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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Região

UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Unidade

8,16

7,51

7,57

7,99

8,55

7,55

8,61

8,68

7,76

Unidade

12,89

14,64

15,44

15,21

14,22

14,28

13,89

14,77

14,59

Quilograma

7,71

7,66

5,90

6,87

6,63

7,28

6,65

8,28

6,94
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Produtos Cotados
PRODUTO
BANANA, nanica, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
BANANA, prata, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
BATATA, doce, roxa, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
BATATA, inglesa, comum, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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Região

UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Quilograma

3,24

3,92

3,31

3,35

3,02

3,26

3,97

4,03

2,96

Quilograma

5,52

6,03

6,27

5,90

6,82

6,26

6,75

7,10

5,28

Quilograma

2,98

3,13

3,13

3,11

2,68

2,52

3,29

2,93

3,05

Quilograma

3,20

4,59

4,43

3,25

3,68

4,55

4,16

4,76

3,61
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Produtos Cotados
PRODUTO
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA, líquida,
fluída, homogênea, com cor branca opaca,
pasteurizada. Produto lácteo resultante da
mistura do leite (em suas diferentes formas)
e soro de leite (líquido, concentrado e em
pó), adicionado ou não de produtos ou
substâncias alimentícia (Ex: Cacau, gordura
vegetal) selecionados e outros produtos
lácteos, cuja base Láctea representa pelo
menos 51% (cinqüenta e um por cento)
massa/massa (m/m) do total de ingredientes
do produto. Rotulagem contendo, no mínimo,
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade e o
carimbo de inspeção do SIF/DIPOA (Sistema
de Inspeção Federal) ou SIE (Sistema de
Inspeção Estadual) ou SIM (Sistema de
Inspeção Municipal). Embalagem Tetra Pack
original de fábrica com peso líquido de 200
ml.
BEBIDA LÁCTEA, sabores variados. Produto
lácteo resultante da mistura do leite (in
natura, pasteurizado, esterilizado, UHT,
reconstituído, concentrado, em pó, integral,
semidesnatado ou parcialmente desnatado
e desnatado) e soro de leite (líquido,
concentrado e em pó) adicionado ou não de
produto(s) ou substância(s) alimentícia(s),
gordura vegetal, leite(s) fermentado(s),
fermentos lácteos selecionados e outros
produtos lácteos. A base Láctea representa
pelo menos 51% massa/massa (m/m) do
total de ingredientes do produto. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade e o carimbo de inspeção
do SIF/DIPOA (Sistema de Inspeção Federal)
ou SIE (Sistema de Inspeção Estadual)
ou SIM (Sistema de Inspeção Municipal).
Embalagem de polietileno original de
fábrica com peso líquido de 900 ml.
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Região

UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Unidade

1,43

1,56

1,30

1,43

1,84

1,33

1,60

1,79

1,84

Unidade

3,89

4,21

4,13

3,70

3,78

3,85

4,30

3,94

3,84
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Produtos Cotados
PRODUTO
BERINJELA, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
BETERRABA, especial, tipo A, de 1ª qualidade,
in natura, tamanho e coloração uniforme,
polpa firme, livre de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar
em perfeito estado para consumo, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias
por pragas ou doenças. Embalada em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
BISCOITO, de água e sal. Produto obtido pela
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s)
com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção,
fermentados ou não, a base de farinha de
trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar,
amido de milho, sal refinado, fermento,
leite ou soro, outros. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos
e em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados,
não podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço. O produto
deverá estar em conformidade com a
Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005,
da
ANVISA/MS.
Rotulagem
contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número
do lote, a data de fabricação e a data ou
prazo de validade. Embalagem primária em
pacotes impermeáveis, lacrados, com peso
líquido de 400 g.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Quilograma

4,08

4,81

3,61

4,56

4,15

4,42

4,59

5,23

4,87

Quilograma

3,45

4,70

5,62

3,10

3,63

4,26

4,25

4,88

3,27

Unidade

5,07

4,93

4,86

4,52

4,90

4,63

4,87

4,75

4,39
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BISCOITO, rosquinha de coco. Produto
obtido pela mistura de farinha(s), amido(s)
e ou fécula(s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento
e cocção, fermentados ou não, a base de
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, lecitina de soja, amido de
milho, açúcar invertido, leite de coco, coco
ralado, leite integral. O biscoito deverá ser
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos
e em perfeito estado de conservação. Serão
rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados,
não podendo apresentar excesso de dureza
e nem se apresentar quebradiço. O produto
deverá estar em conformidade com a
Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005,
da
ANVISA/MS.
Rotulagem
contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número
do lote, a data de fabricação e a data ou
prazo de validade. Embalagem primária em
pacotes impermeáveis, lacrados, com peso
líquido de 400 g.
BISCOITO, tipo Cream Cracker. Produto
obtido pela mistura de farinha(s), amido(s)
e ou fécula(s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento e
cocção, fermentados ou não, a base de farinha
de trigo, gordura vegetal hidrogenada,
açúcar, amido de milho, sal refinado,
fermento, leite ou soro, outros. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. O produto deverá estar em
conformidade com a Resolução RDC nº 263,
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade. Embalagem primária
em pacotes impermeáveis, lacrados, com
peso líquido de 400 g.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Unidade

5,15

5,06

5,10

5,00

5,02

5,24

5,60

5,23

4,79

Unidade

4,86

5,00

4,78

4,49

4,97

4,63

4,87

4,75

4,39
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BISCOITO, tipo Maisena. Produto obtido pela
mistura de farinha(s), amido(s) e ou fécula(s)
com outros ingredientes, submetidos a
processos de amassamento e cocção,
fermentados ou não, a base de farinha de
trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, açúcar, outros. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. O produto deverá estar em
conformidade com a Resolução RDC nº 263,
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade. Embalagem primária
em pacotes impermeáveis, lacrados, com
peso líquido de 400 g.
BISCOITO, tipo Maria. Produto obtido
pela mistura de farinha(s), amido(s) e
ou fécula(s) com outros ingredientes,
submetidos a processos de amassamento
e cocção, fermentados ou não, a base de
farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, soro de leite, amido de
milho, açúcar invertido, outros. O biscoito
deverá ser fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isenta de matérias
terrosas, parasitos e em perfeito estado de
conservação. Serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados, não podendo apresentar
excesso de dureza e nem se apresentar
quebradiço. O produto deverá estar em
conformidade com a Resolução RDC nº 263,
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade. Embalagem primária
em pacotes impermeáveis, lacrados, com
peso líquido de 400 g.
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²GRANDE
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Unidade

4,92

5,20

4,78

4,49

4,85

4,63

4,76

4,78

4,39

Unidade

4,90

5,09

4,78

4,49

4,74

4,53

4,84

4,86

4,39
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BROCOLIS, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, bem
desenvolvido, tenro, livre de folhas externas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CAFÉ torrado e moído, selo da ABIC - com
tolerância de 1% de impurezas como cascas,
paus, etc., com ausência de larvas, parasitos
e
substâncias
estranhas.
Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a
data ou prazo de validade. Embalagem tipo
almofada com peso líquido de 500 g.
CANJICA, de milho branco, tipo 1, contendo
80% de grãos inteiros, preparados com
matérias primas sãs, limpas, isentas de
matérias terrosas, parasitos e de detritos
animais ou vegetais. Rotulagem contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem de polietileno com
peso líquido de 500 g.
CARÁ, de 1ª qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, polpa firme, livre de
sujidades, parasitas, larvas. Deverá estar
em perfeito estado para consumo, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE

⁸SUDOESTE

⁹SULFRONTEIRA

Unidade

7,84

7,04

8,32

6,34

6,38

7,59

7,94

7,33

6,41

Unidade

9,35

9,56

10,27

9,98

9,55

9,58

10,08

9,81

10,09

Unidade

4,87

4,59

4,96

5,13

5,04

4,62

4,69

5,37

4,47

Quilograma

8,06

7,19

7,02

5,92

8,21

6,70

7,16

9,98

6,68
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CARNE, bovina, patinho, resfriada, sem osso,
em bifes, obtida através do abate de animais
sadios, não podem ter manchas de qualquer
espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve
apresentar odor e sabor característico, cor
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual
aceitável de sebo ou gordura é de 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno,
ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
CARNE SECA, bovina, salgada, curada,
obtida através do abate de animais sadios,
não podem ter manchas de qualquer espécie,
nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar
odor, cor e sabor característico. Embalada
à vácuo em saco plástico transparente
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que
identifique: categoria do produto, prazo
de validade, carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção
Municipal).
CARNE, bovina, acém, resfriada, sem osso,
obtida através do abate de animais sadios,
não podem ter manchas de qualquer espécie,
nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar
odor e sabor característico, cor vermelha
brilhante ou púrpura. O percentual aceitável
de sebo ou gordura é de 10%. Embalagem
em saco plástico de polietileno, ou outro
tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo
ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal).
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL
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⁷NORTE
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Quilograma

36,54

38,52

36,92

34,43

33,03

36,71

36,20

35,67

33,41

Quilograma

51,81

51,11

47,85

53,76

40,39

51,84

50,31

45,10

50,30

Quilograma

30,74

31,70

30,93

29,26

28,96

31,04

30,45

31,53

29,47
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CARNE, bovina, miolo de agulha, moída,
resfriada, sem osso, obtida através do abate
de animais sadios, não podem ter manchas
de qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Deve apresentar odor e sabor
característico, cor vermelha brilhante ou
púrpura. O percentual aceitável de sebo
ou gordura é de 10%. Embalagem em
saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo
ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal).
CARNE, bovina, músculo, resfriada, sem
osso, obtida através do abate de animais
sadios, não podem ter manchas de qualquer
espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve
apresentar odor e sabor característico, cor
vermelha brilhante ou púrpura. O percentual
aceitável de sebo ou gordura é de 10%.
Embalagem em saco plástico de polietileno,
ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
CARNE, de frango, coxa e sobrecoxa,
congelada, obtida através do abate de
animais sadios, não podem ter manchas de
qualquer espécie, nem parasitos, nem larvas.
Deve apresentar odor e sabor característico,
cor amarela-rosada. Não devem apresentar
gelo superficial, água dentro da embalagem,
nem qualquer sinal de recongelamento
Embalagem em saco plástico de polietileno,
ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
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Quilograma

32,76

32,78

31,16

29,58

30,16

32,43

30,85

32,35

30,27

Quilograma

30,16

29,30

29,29

28,14

24,85

30,73

27,33

27,59

27,05

Quilograma

11,18

10,73

10,23

9,09

10,80

10,09

10,45

10,45

10,86
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CARNE, de frango, inteiro (sem cabeça,
vísceras e pés), congelada, obtida através
do abate de animais sadios, não podem
ter manchas de qualquer espécie, nem
parasitos, nem larvas. Deve apresentar odor
e sabor característico, cor amarela-rosada.
Não devem apresentar gelo superficial,
água dentro da embalagem, nem qualquer
sinal de recongelamento Embalagem em
saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo
ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal).
CARNE, de frango, peito, com osso,
congelado, obtida através do abate de
animais sadios, não podem ter manchas
de qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico, cor amarela-rosada. Não
deve apresentar gelo superficial, água
dentro da embalagem, nem qualquer
sinal de recongelamento. Embalagem em
saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo
ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal).
CARNE, de frango, peito, sem osso,
congelada, obtida através do abate de
animais sadios, não podem ter manchas
de qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Devem apresentar odor e sabor
característico, cor amarela-rosada. Não
deve apresentar gelo superficial, água
dentro da embalagem, nem qualquer
sinal de recongelamento. Embalagem em
saco plástico de polietileno, ou outro tipo
de plástico, atóxico, intacto, com rótulo
ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal).
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10,84

10,65

10,63

9,90

9,51

10,20

10,34

11,22

10,71

Quilograma

13,49

12,23

10,76

11,94

12,36

12,03

12,48

13,24

11,69

Quilograma

16,70

17,40

16,34

15,24

16,77

16,10

16,77

17,17

15,79
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CARNE, suína, lombo, resfriada, obtida
através do abate de animais sadios, não
podem ter manchas de qualquer espécie,
nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar
odor e sabor característico, cor rosada.
Embalagem em saco plástico de polietileno,
ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
CARNE, suína, pernil, com osso, resfriada,
obtida através do abate de animais sadios,
não podem ter manchas de qualquer espécie,
nem parasitos, nem larvas. Deve apresentar
odor e sabor característico, cor rosada.
Embalagem em saco plástico de polietileno,
ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
CEBOLA, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CEBOLINHA, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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17,80

23,19

23,59

19,26

19,10

22,14

21,99

20,71

19,27

Quilograma

16,84

18,14

18,58

17,21

18,31

19,32

19,14

18,97

16,69

Quilograma

3,28

4,49

4,98

3,70

3,61

4,41

4,13

4,61

3,47

Unidade

2,63

3,59

4,02

3,30

2,52

3,68

3,19

2,72

2,26
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CENOURA, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CHICÓRIA, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvida, tenra, livre de folhas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
CHUCHU, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
COLORÍFICO, alimentício. Produto obtido
do pó do urucum com a mistura de fubá ou
farinha de mandioca. Pó fino, de coloração
avermelhada, deve estar sem a presença de
sujidade ou matérias estranhas. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a
data ou prazo de validade. Embalagem em
polietileno transparente, com peso líquido de
500 g.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
DOURADOS

³BOLSÃO

⁴CONE-SUL

⁵PANTANAL

⁶LESTE

⁷NORTE
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Quilograma

2,61

3,04

3,18

2,79

2,54

2,65

2,83

3,15

2,76

Unidade

2,76

4,06

8,20

2,83

2,49

3,52

3,45

3,09

2,25

Quilograma

2,82

3,09

3,34

3,04

2,94

2,84

3,21

3,39

3,11

Unidade

8,65

8,71

7,98

8,07

8,84

8,35

8,10

8,13

7,10
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COUVE, folha, em maço, de 1ª qualidade,
in natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvida, tenra, livre de folhas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
COUVE-FLOR, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, firme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
ERVILHA, em conserva. Produto preparado
com ervilhas previamente debulhadas,
envazadas praticamente cruas, reidratadas
ou pré-cozidas imersas ou não em líquido de
cobertura apropriada submetida a processo
tecnológico adequado antes ou depois
de hermeticamente fechados. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade. Embalagem primária
em lata de folha de flandres com peso líquido
de 2 kg.
ESPINAFRE, em maço, de 1ª qualidade,
in natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvido, tenro, livre de folhas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
GRANDE

²GRANDE
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⁷NORTE
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Unidade

2,56

3,67

4,87

3,38

2,77

3,86

3,15

2,92

2,67

Unidade

7,34

7,95

8,42

6,83

8,02

7,88

8,21

8,69

6,80

Unidade

21,74

23,44

24,25

23,33

25,42

25,89

23,77

24,62

21,40

Unidade

3,45

4,24

5,82

4,16

4,66

4,80

3,90

2,54
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EXTRATO, de tomate, concentrado. Deverá
ser
preparado
com
frutos
maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O
produto deverá estar isento de fermentações
e não indicar processamento defeituoso.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem original de fábrica em lata,
tetrapack ou polietileno com peso líquido de
350 g.
EXTRATO, de tomate, concentrado. Deverá
ser
preparado
com
frutos
maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O
produto deverá estar isento de fermentações
e não indicar processamento defeituoso.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem original de fábrica em lata, Tetra
Pack ou polietileno com peso líquido de 4 kg.
EXTRATO, de tomate, concentrado. Deverá
ser
preparado
com
frutos
maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. O
produto deverá estar isento de fermentações
e não indicar processamento defeituoso.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem original de fábrica em lata, Tetra
Pack ou polietileno com peso líquido de 840
g.
FARINHA, de mandioca. Grupo seca, subgrupo
fina, tipo 1. Produto obtido dos processos
de ralar e torrar a mandioca. Branca ou
amarela, isenta de matéria terrosa, fungos
ou parasitos e livre de umidade e fragmentos
estranhos. O produto deverá estar em
conformidade com a Resolução RDC nº 263,
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade. Embalagem primária
em pacotes de polietileno, com peso líquido
de 500 g.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
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Unidade

4,92

5,01

4,94

4,66

5,04

4,67

5,51

5,31

4,81

Unidade

-

35,03

24,38

29,38

45,68

-

53,67

38,46

32,71

Unidade

10,31

10,80

10,82

10,82

10,71

10,09

11,11

11,19

10,30

Unidade

4,26

3,87

3,99

3,62

4,19

3,89

4,35

3,78

3,65
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FARINHA, de rosca, seca, fina, ligeiramente
torrada, de cor amarelada, isenta de
sujidades, parasitas e larvas. O produto
deverá estar em conformidade com a
Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005,
da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e o do produto,
o CNPJ do fabricante, o número do lote,
a data de fabricação e a data ou prazo de
validade. Embalagem primária em pacotes
de polietileno, com peso líquido de 500 g.
FARINHA, de trigo, especial. Produto obtido
a partir de cereal limpo desgerminado,
sãos e limpos, isentos de matéria terrosa
e em perfeito estado de conservação.
Não poderá estar úmida, fermentada ou
rançosa. Com aspecto de pó fino, cor
branca ou ligeiramente amarelada, cheiro e
sabor próprios. O produto deverá estar em
conformidade com a Resolução RDC nº 263,
de 22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a data
ou prazo de validade. Embalagem primária
em pacotes de polietileno, com peso líquido
de 1 kg.
FEIJÃO, carioquinha, tipo 1, novo, grãos
inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de
matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos,
fungos ou parasitas e livre de umidade.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem em polietileno transparente,
com peso líquido de 1 kg.
FEIJÃO, preto, tipo 1, novo, grãos inteiros,
aspecto brilhoso, liso, isento de matéria
terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos
ou parasitas e livre de umidade. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a
data ou prazo de validade. Embalagem em
polietileno transparente, com peso líquido de
1 kg.
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UNIDADE DE
MEDIDA

¹CAMPO
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⁶LESTE

⁷NORTE
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Unidade

5,50

5,15

6,21

6,57

5,93

5,65

6,04

5,77

5,91

Unidade

3,68

3,70

3,58

3,69

3,48

3,70

3,65

3,54

3,44

Unidade

8,31

9,10

8,71

8,44

8,49

7,78

8,56

9,19

8,60

Unidade

8,90

9,93

10,45

9,12

9,47

9,98

9,62

10,20

9,15
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FERMENTO, biológico, seco, instantâneo,
em pó. Produto obtido de culturas puras de
leveduras (Saccharomyces cerevisias) por
procedimento tecnológico adequado para
aumentar o volume e a porosidade dos
produtos forneados. Isentos de matérias
terrosas e detritos vegetais e animais.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem aluminizada de 10 g.
FERMENTO químico, em pó. Produto
formado de substâncias químicas que por
influência do calor e/ou umidade produz
desprendimento gasoso capaz de expandir
massas elaboradas com farinhas, amidos
ou féculas, aumentando-lhes o volume e a
porosidade. Rotulagem contendo, no mínimo,
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem original de fábrica com peso
líquido de 100 g.
FIGADO, bovino, resfriado, obtido através
do abate de animais sadios, não podem
ter manchas de qualquer espécie, nem
parasitos, nem larvas. Devem apresentar
odor, cor e sabor característico. Embalagem
em saco plástico de polietileno, ou outro
tipo de plástico, atóxico, intacto, com rótulo
ou etiqueta que identifique: categoria do
produto, prazo de validade, carimbo do SIF
(Serviço de Inspeção Federal), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal).
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Unidade

2,01

2,10

1,88

1,89

1,89

1,77

1,79

1,97

1,81

Unidade

3,35

3,16

3,59

3,39

3,43

3,07

3,27

3,53

3,27

Quilograma

19,13

16,16

16,44

16,90

16,55

16,38

18,08

14,60

15,30
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FÓRMULA INFANTIL de partida, em pó.
Produto adequado para satisfazer, por si só,
as necessidades nutricionais de lactentes
sadios até seis meses de vida, composto por
Maltodextrina, leite de vaca desnatado (fonte
protéica), oleína de palma, óleo de palmiste,
óleo de canola, óleo de milho, lecitina
de soja, vitaminas (vitamina C, taurina,
vitamina E, vitamina PP, pantoteonato de
cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina
B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K1, biotina, vitamina B12), minerais
(sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de
cobre, iodeto de potássio). Deve atender
as recomendações do Codex Alimentarius
FAO/OMS e da Resolução ANVISA RDC n.
43/2011. Embalagem original de fábrica com
peso líquido de 400 g.
FÓRMULA INFANTIL de sequência, em pó,
para lactentes sadios a partir do sexto mês
de vida até doze meses de idade incompletos
(11 meses e 29 dias) e ou para crianças de
primeira infância sadias, que se constitua
como o principal elemento líquido de uma
dieta
progressivamente
diversificada,
composta por leite de vaca desnatado (fonte
protéica), maltodextrina, oleína de palma,
óleo de palmiste, óleo de canola, óleo de
milho, minerais (sulfato ferroso, sulfato de
zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio),
lecitina de soja, vitaminas (vitamina C,
vitamina PP, vitamina E, pantoteonato de
cálcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina
B1, vitamina D3, vitamina B2, ácido fólico,
vitamina K1, biotina, vitamina B12). Deve
atender as recomendações do Codex
Alimentarius FAO/OMS e da Resolução
ANVISA RDC n. 44/2011. Embalagem
original de fabrica de 400 g.
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27,11

-

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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FUBA, de milho. Produto obtido pela
moagem do grão de milho, desgerminado
ou não, deverão ser fabricadas a partir
de matérias primas sãs e limpas isentas
de matérias terrosas e parasitos. Não
poderão estar úmidos ou rançosos. Com o
rendimento mínimo após o cozimento de 2,5
vezes a mais do peso antes da cocção. O
produto deverá estar em conformidade com
a Resolução RDC nº 263, de 22/09/2005,
da ANVISA/MS. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e o do produto,
o CNPJ do fabricante, o número do lote,
a data de fabricação e a data ou prazo de
validade. Embalagem primária em pacotes
de polietileno, com peso líquido de 500 g.
GENGIBRE,
rizomas frescos, inteiros ou
fragmentados,
com
formato
irregular,
coloração castanho claro a pardacenta, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
GOIABA, vermelha, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias
por pragas ou doenças. Embalada em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
HORTELÃ, miúda, para tempero, de
primeira, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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3,46

3,49

3,32

3,30

3,21

3,28

3,41

3,15

2,89

Quilograma

10,10

10,69

13,34

12,53

8,55

10,95

10,85

11,47

10,03

Quilograma

6,82

8,32

6,56

5,99

7,65

5,72

8,78

7,64

8,08

Unidade

2,93

3,75

4,29

3,15

3,51

3,78

3,28

2,43

2,21
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INHAME, branco, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
IOGURTE, sabores variados. Produto obtido
a partir do leite de vaca através da adição
de microrganismos benéficos à saúde que
realizam a fermentação láctica sobre o
leite. Produto pasteurizado, adoçado e com
sabor. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade e o
carimbo de inspeção do SIF/DIPOA (Sistema
de Inspeção Federal) ou SIE (Sistema
de Inspeção Estadual) ou SIM (Sistema
de Inspeção Municipal). Embalagem de
polietileno original de fábrica com peso
líquido de 900 ml.
IOGURTE, com polpa de fruta, sabores
variados. Produto obtido a partir do leite de
vaca através da adição de microorganismos
benéficos à saúde que realizam a fermentação
láctea sobre o leite. Produto pasteurizado,
adoçado e com sabor. Rotulagem contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade e o carimbo de inspeção do SIF/
DIPOA (Sistema de Inspeção Federal) ou
SIE (Sistema de Inspeção Estadual) ou SIM
(Sistema de Inspeção Municipal). Embalagem
de polietileno original de fábrica com peso
líquido total de 540 a 600 g, bandeja com 6
unidades.
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Quilograma

7,18

6,61

8,11

5,50

7,19

5,93

6,59

8,92

7,13
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7,47

8,62

8,18

7,72

8,56

8,53

8,86

8,33

7,52
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5,40

6,30

5,87

5,24

5,68

5,29

5,75

6,46

5,64
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LARANJA, pera, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
LARANJA, lima, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
LEITE, de vaca, em pó, integral, pasteurizado,
sem soro e sem amido. Produto obtido
por desidratação do leite de vaca e apto
para a alimentação humana, mediante
processos tecnológicos adequados. Deve ter
boa solubilidade. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e o do produto,
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data
de fabricação e a data ou prazo de validade
e o registro no Ministério da Agricultura/
SIF/DIPOA ou carimbo SIE (Serviço de
Inspeção Estadual) ou SIM (Serviço de
Inspeção Municipal). Embalagem em lata
hermeticamente fechada ou em polietileno
atóxico ou embalagem aluminizada com
peso líquido de 1 kg.
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2,21

2,70
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LEITE, de vaca, líquido, integral, pasteurizado,
tipo C. Produto de origem animal (vaca),
líquido fluido, homogêneo, de cor branca
opaca, pasteurizado (tratamento térmico que
visa eliminar bactérias patogênicas do leite –
processo que eleva o leite a 75º C por 15 –
20”), altamente perecível, necessitando ser
conservado sob refrigeração por possuir vida
útil limitada por ação microbiana. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a
data ou prazo de validade e o registro no
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA ou
carimbo SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
Embalagem de polietileno original de fábrica
com peso líquido de 1 Lt.
LEITE, de vaca, liquido, integral, pasteurizado,
longa vida, UHT. Produto de origem animal
(vaca), líquido fluido, homogêneo, de cor
branca opaca, esterilizado (processo de
ultrapasteurização consiste basicamente
no tratamento do leite a uma temperatura
de 130º a 150o C, por 2 a 4 segundos e
depois resfriado a uma temperatura inferior
a 32o C). Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade e
o registro no Ministério da Agricultura/SIF/
DIPOA ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
Embalagem Tetra Pack original de fábrica
com peso líquido de 1 Lt.
LIMAO, Taiti, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, maduro, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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MAÇÃ, Fuji, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
MACARRÃO, tipo espaguete, com ovos.
Produto não fermentado obtido pelo
amassamento mecânico de farinha de trigo
comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados
a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água
não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Com rendimento mínimo após o cozimento
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, com peso líquido
de 500 g.
MACARRÃO, tipo parafuso, com ovos.
Produto não fermentado obtido pelo
amassamento mecânico de farinha de trigo
comum e/ou sêmola/semolina. Fabricados
a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água
não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Com rendimento mínimo após o cozimento
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, com peso líquido
de 500 g.
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MAMÃO, formosa, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, maduro, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
MANDIOCA,
tipo
branca/amarela,
descascada, congelada, de 1ª qualidade,
in natura, tamanho e coloração uniforme,
polpa firme, livre de sujidades, parasitas,
larvas. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado, com manchas, rachaduras,
injúrias por pragas ou doenças. Embalada
em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e intacto.
MANGA, Tommy, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
MARACUJÁ, amarelo, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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MARGARINA.
Produto
industrializado,
gorduroso em emulsão estável, a base de
óleos vegetais líquidos e interesterificados,
com 0% de gorduras trans. Enriquecidos
de vitaminas, adicionada ou não de sal.
Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor
característicos e deverão estar isentos de
ranço e de bolores. Rotulagem contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem polipropileno com
peso líquido de 500 g.
MASSA PARA LASANHA, pré-cozida, à base
de farinha de trigo ou sêmola. Fabricada
a partir de matérias primas sãs e limpas,
isentas de matérias terrosas, parasitos e
larvas. As massas ao serem postas na água
não deverão turvá-las antes da cocção, não
podendo estar fermentadas ou rançosas.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, com peso líquido
de 500 g.
MAXIXE, de 1ª qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, polpa firme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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MEL, de abelha, in natura, em estado líquido,
cristalizado ou parcialmente cristalizado.
Produto alimentício produzido pelas abelhas
melíferas, a partir do néctar das flores e/
ou exsudatos sacarínicos de plantas. Não
poderá ser adicionado de açúcares e/
ou outras substâncias que alterem a sua
composição original. Rotulagem contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número
do lote, a data de fabricação e a data ou
prazo de validade e o carimbo de inspeção
do SIF/DIPOA (Sistema de Inspeção Federal)
ou SIE (Sistema de Inspeção Estadual)
ou SIM (Sistema de Inspeção Municipal).
Embalagem transparente, atóxica.
MELANCIA, peso entre 6 a 10 kg, de 1ª
qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, livre de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar
em perfeito estado para consumo, madura,
sem defeitos graves como podridão,
amassado, murcho, deformado, descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras,
injúrias por pragas ou doenças. Embalada
em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico e intacto.
MELÃO, amarelo, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, maduro, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
MILHO PARA PIPOCA, tipo 1. Produto da
variedade especial de milho (Zea mays
everta), grãos sãos, limpos, isentos de
matérias terrosas e parasitos e de detritos
animais ou vegetais. Rotulagem contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem de polietileno com
peso líquido de 500 g.
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MILHO, verde, in natura, espiga, de 1ª
qualidade, tamanho e coloração uniforme,
polpa firme, livre de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar
em perfeito estado para consumo, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias
por pragas ou doenças. Embalada em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
ÓLEO, de soja. Produto obtido do grão
de soja que sofreu processo tecnológico
adequado como degomagem, neutralização,
clarificação, frigorificação ou não de
desodorização. Líquido viscoso refinado,
fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas. Embalagem de polietileno tereftalado
(PET) com peso líquido de 900 ml.
ORÉGANO, folhas de espécimes vegetais
genuínos, sãs, limpas e secas, aspecto folha
ovalada, cor verde pardacenta, cheiro e sabor
próprio. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem em polietileno transparente,
com peso líquido de 10 g.
OVO, classe A, branco ou de cor, casca limpa,
íntegra, sem manchas ou deformações.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data ou
prazo de validade e o carimbo de inspeção
do SIF/DIPOA (Sistema de Inspeção Federal)
ou SIE (Sistema de Inspeção Estadual)
ou SIM (Sistema de Inspeção Municipal).
Embalagem de polietileno ou papelão com
12 unidades.
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PÃO, de forma. Produto obtido pela cocção,
em condições técnicas adequadas, de
massa preparada com farinha de trigo,
fermento biológico, sal e água, podendo
conter outras substâncias alimentícias,
desde que aprovadas e mencionadas. O pão
deverá ser fabricado com matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de
conservação, com casca, fatiado, cortado
horizontalmente.
Rotulagem
contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem de polietileno,
transparente e atóxica com peso líquido de
500 g.
PÃO, de sal, francês. Produto obtido pelo
amassamento e cozimento de massa
preparada obrigatoriamente com farinha
de trigo, sal e água, que se caracteriza por
apresentar casca crocante, de cor uniforme
castanho-dourada e miolo de cor brancocreme de textura e granulação fina não
uniforme. Embalado em saco de polietileno
de baixa densidade, atóxico e de primeiro
uso.
PÃO, tipo hot dog. Produto obtido pela
cocção, em condições técnicas adequadas,
de massa preparada com farinha de trigo,
fermento biológico, sal e água, podendo
conter outras substâncias alimentícias,
desde que aprovadas e mencionadas. O pão
deverá ser fabricado com matérias-primas
de primeira qualidade, isentas de matéria
terrosa, parasitos e em perfeito estado de
conservação. O miolo deverá ser poroso,
leve, homogêneo, elástico, não aderente
aos dedos ao ser comprimido, e não deverá
apresentar grumos duros, pontos negros,
pardos ou avermelhados. O miolo deverá
ser de cor branca, branco-pardo. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a
data ou prazo de validade. Embalagem de
polietileno, transparente e atóxica.
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PEIXE, merluza, em filé, congelado, sem
pele, sem espinha, obtido através do abate
de animais sadios, não podem ter manchas
de qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor
característico. Embalagem em saco plástico
de polietileno, ou outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que
identifique: categoria do produto, prazo
de validade, carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção
Municipal).
PEIXE, pintado. Congelado, sem pele, sem
espinha, obtido através do abate de animais
sadios, não podem ter manchas de qualquer
espécie, nem parasitos, nem larvas. Deve
apresentar odor, cor e sabor característico.
Embalagem em saco plástico de polietileno,
ou outro tipo de plástico, atóxico, intacto,
com rótulo ou etiqueta que identifique:
categoria do produto, prazo de validade,
carimbo do SIF (Serviço de Inspeção
Federal), SIE (Serviço de Inspeção Estadual)
ou SIM (Serviço de Inspeção Municipal).
PEIXE, tilápia, em filé. Congelado, sem
pele, sem espinha, obtido através do abate
de animais sadios, não podem ter manchas
de qualquer espécie, nem parasitos, nem
larvas. Deve apresentar odor, cor e sabor
característico. Embalagem em saco plástico
de polietileno, ou outro tipo de plástico,
atóxico, intacto, com rótulo ou etiqueta que
identifique: categoria do produto, prazo
de validade, carimbo do SIF (Serviço de
Inspeção Federal), SIE (Serviço de Inspeção
Estadual) ou SIM (Serviço de Inspeção
Municipal).
PEPINO, comum, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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45,14

44,91
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-

-

58,78

-

-

-

-

-

-

Quilograma

53,98

52,67

51,01

52,89

51,59

50,95

56,03
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49,76
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4,38
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4,41
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A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

16 de julho de 2021

Diário Oficial Eletrônico n. 10.574 - Edição Extra
Produtos Cotados
PRODUTO
PERA, argentina, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
PIMENTÃO, verde, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, polpa
firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
POLPA DE ACEROLA. Produto obtido a partir
de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto
congelado, não fermentado, não adoçado e
sem conservantes. Ausente de substâncias
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo,
registro do produto no MAPA, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do
fabricante, a data de fabricação e o prazo de
validade. Embalagem em polipropileno de
baixa densidade atóxico com peso líquido de
100 g.
POLPA DE GOIABA. Produto obtido a partir
de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto
congelado, não fermentado, não adoçado e
sem conservantes. Ausente de substâncias
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo,
registro do produto no MAPA, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do
fabricante, a data de fabricação e o prazo de
validade. Embalagem em polipropileno de
baixa densidade atóxico com peso líquido de
100 g.
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11,36

11,27

13,05

10,82

10,58

10,42

12,20

12,36

10,74
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6,26

6,41

6,35

5,31

6,38
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6,81
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2,20
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2,19
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2,12
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POLPA DE MANGA. Produto obtido a partir
de frutas maduras e sadias, por meio de
processo tecnológico adequado. Produto
congelado, não fermentado, não adoçado e
sem conservantes. Ausente de substâncias
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo,
registro do produto no MAPA, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do
fabricante, a data de fabricação e o prazo de
validade. Embalagem em polipropileno de
baixa densidade atóxico com peso líquido de
100 g.
POLPA DE MARACUJÁ. Produto obtido a
partir de frutas maduras e sadias, por meio
de processo tecnológico adequado. Produto
congelado, não fermentado, não adoçado e
sem conservantes. Ausente de substâncias
estranhas. Rotulagem contendo, no mínimo,
registro do produto no MAPA, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ/DAP do
fabricante, a data de fabricação e o prazo de
validade. Embalagem em polipropileno de
baixa densidade atóxico com peso líquido de
100 g.
POLVILHO AZEDO. Produto amiláceo extraído
da mandioca (Manihot utilissima), com 5,0
de teor de acidez em ml de solução N%
v/p máximo. Fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa, fungos e parasitos, livre de umidade,
fermentação ou ranço. Sob a forma de pó,
deverão produzir ligeira crepitação quando
comprimido entre os dedos. O produto deverá
estar em conformidade com a Resolução
RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA/
MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem original de fábrica de 500 g.
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POLVILHO DOCE. Produto amiláceo extraído
da mandioca (Manihot utilissima), com 1,0
de teor de acidez em ml de solução N%
v/p máximo. Fabricado a partir de matérias
primas sãs e limpas, isentas de matéria
terrosa, fungos e parasitos, livre de umidade,
fermentação ou ranço. Sob a forma de pó,
deverão produzir ligeira crepitação quando
comprimido entre os dedos. O produto deverá
estar em conformidade com a Resolução
RDC nº 263, de 22/09/2005, da ANVISA/
MS. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem original de fábrica de 500 g.
PROTEÍNA, de soja, texturizada, obtida
da extrusão da farinha desengordurada de
soja, contendo no mínimo 50% de proteína,
apresentada em grãos, com aspecto cor,
cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades,
parasitas e larvas. O produto deverá estar
em conformidade com a RDC nº 268, de
22/09/2005, da ANVISA/MS. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante
e o do produto, o CNPJ do fabricante, o
número do lote, a data de fabricação e a
data ou prazo de validade. Embalagem de
polietileno atóxico com peso líquido de 400
g.
QUEIJO, muçarela, fatiado. Produto elaborado
com leite de vaca, com aspecto de massa
semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente
salgado. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data ou
prazo de validade e o carimbo de inspeção do
SIF/DIPOA (Sistema de Inspeção Federal) ou
SIE (Sistema de Inspeção Estadual) ou SIM
(Sistema de Inspeção Municipal). Embalagem
em polietileno de baixa densidade atóxico.
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QUIABO, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalado em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
RABANETE, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalado em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
RAPADURA DE CANA. Produto sólido obtido
pela concentração a quente do caldo de cana
(Sacharum officinarum). Deve ser fabricada
com matéria prima não fermentada, isenta
de matéria terrosa, parasitos e detritos
animais ou vegetais. Vedada adição de
essências, corantes naturais ou artificiais,
conservadores e edulcorantes. Embalagem
em polietileno de baixa densidade, atóxica e
transparente.
REPOLHO, verde, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, tenro, livre
de folhas danificadas, sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar
em perfeito estado para consumo, sem
defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias
por pragas ou doenças. Embalado em sacos
de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto.
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15,49
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7,65

10,72

16,40

10,29

10,99

8,82

15,31

Quilograma

6,47
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RÚCULA, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
bem desenvolvida, tenra, livre de folhas
danificadas, sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
SAGU. Produto preparado a partir do
amido de mandioca com forma de grânulos
redondos. Rotulagem contendo, no mínimo,
o nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, com peso líquido
de 500 g.
SAL, refinado, iodado, com granulação
uniforme e com cristais brancos, com no
mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg
e máximo de 15mg de iodo por quilo de
acordo com a Legislação Federal Específica.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno com peso líquido
de 1 kg.
SALSA, em maço, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme, livre
de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
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SARDINHA, em conserva, em óleo de
soja comestível, eviscerada e descamada
mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e
cabeça, e pré-cozida. Rotulagem contendo,
no mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número
do lote, a data de fabricação e a data ou
prazo de validade e o carimbo de inspeção
do SIF/DIPOA (Sistema de Inspeção Federal)
ou SIE (Sistema de Inspeção Estadual)
ou SIM (Sistema de Inspeção Municipal).
Embalagem em lata recravada e esterilizada
com peso líquido de 125 g.
SUCO DE SOJA, pronto. Alimento a base de
extrato de soja, com suco de fruta sabores
variados. O produto deverá ser isento de
gordura e conter no máximo 25mg de sódio
por 100ml. Ingredientes: água, extrato
de soja, suco natural, açúcar, acidulante
e conservante. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem Tetra Pack de 1L.
SUCO DE SOJA, pronto. Alimento a base de
extrato de soja, com suco de fruta sabores
variados. O produto deverá ser isento de
gordura e conter no máximo 25mg de sódio
por 100ml. Ingredientes: água, extrato
de soja, suco natural, açúcar, acidulante
e conservante. Rotulagem contendo, no
mínimo, o nome do fabricante e o do
produto, o CNPJ do fabricante, o número do
lote, a data de fabricação e a data ou prazo
de validade. Embalagem Tetra Pack de 200
ml com canudinho.
TANGERINA, poncã, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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TOMATE, cereja, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado, queimado de sol, com manchas,
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalagem de polietileno, transparente,
atóxica e intacta com peso líquido de 300 g.
TOMATE, salada, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em perfeito estado
para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,
queimado
de
sol,
com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalado em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
TRIGO PARA QUIBE, integral, quebrado e
torrado, isento de sujidades, parasitas e
larvas, livre de mofo e materiais terrosos.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome
do fabricante e o do produto, o CNPJ do
fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de polietileno, transparente e
atóxica com peso líquido de 500 g.
UVA Itália ou Rubi, de 1ª qualidade, in
natura, tamanho e coloração uniforme,
livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo
de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos
graves como podridão, amassado, murcho,
deformado, descolorado, queimado de sol,
com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de
polietileno, transparentes, atóxico e intacto.
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4,84
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19,03

14,37
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7,04

7,66

8,09
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7,02

6,34
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VAGEM, de 1ª qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, livre de sujidades,
parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.
Deverá

estar

consumo,

em

sem

perfeito

defeitos

estado
graves

para
como

podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado,

queimado

de

sol,

com

manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou
doenças. Embalado em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto.
VINAGRE, de vinho tinto ou branco. Produto
natural fermentado acético simples, isenta
de

corantes

artificiais,

ácidos

orgânicos

e minerais estranhos, livre de sujidades,
material terroso e detritos de animais e
vegetais. Rotulagem contendo, no mínimo, o
nome do fabricante e o do produto, o CNPJ
do fabricante, o número do lote, a data de
fabricação e a data ou prazo de validade.
Embalagem de PVC (policloreto de vinila)
com peso líquido de 750 ml.
Municípios/Microrregião:
¹CAMPO GRANDE: Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.
²GRANDE DOURADOS: Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina.
³BOLSÃO: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.
⁴CONE-SUL: Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Juti, Mundo Novo e Naviraí.
⁵PANTANAL: Anastácio, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda.
⁶LESTE: Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte e Taquarussu.
⁷NORTE: Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel d’Oeste e Sonora.
⁸SUDOESTE: Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho.
⁹SUL-FRONTEIRA: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

