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00001

ABOBORA MADURA In Natura, fresca - 1ª qualidade -
tamanho MÉDIO A GRANDE, casca lisa sem indicio de
germinação, isenta de sujidade e objetos estranhos.
Deverá ser transportados em carros higienizados em
temperatura ambiente. Entregar em embalagem
adequada para o produto. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, tabela nutricional,
data de  validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

750,0000KG00020745 3,450 2.587,50

00002

ALFACE TAMANHO MEDIO A GRANDE In natura -
Fresca, com coloração verde, tamanho MÉDIO A
GRANDE, com folhas lisas e viçosas, firmes, sem
manchas, e sem sujidades, livre de ataque de pragas
e/ou doenças ou defeitos que possam alterar sua
aparência e/ou qualidade.  Lisa, crespa ou americana,
folhas devem ser frescas e viscosas, isentas de furos
larvas e demais pragas. Entregar em embalagem
adequada para o produto. Em caso de produto
estragado, ou de tamanho que não seja o solicitado, o
fornecedor se responsabiliza pela troca imediata.

373,0000UND00020750 3,540 1.320,42

00003

AIPIM MANDIOCA MACAXEIRA In natura - 1° qualidade,
SEM TERRAS, casca sã, acondicionada em embalagem
transparente e resistente. Deverá ser transportados
em carros higienizados em temperatura de refrigeração
em 10ºC de temperatura. Entregar em embalagem
adequada para o produto. Devendo apresentar na
embalagem: marca,quantidade, lote, tabela nutricional,
data de  validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

2.000,0000KG00052381 3,970 7.940,00

00004

BANANA DA TERRA In Natura - apresentando grau de
maturação que permita suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de sujidades, parasitos
e larvas. Devem estar íntegras, sem traço de
descoloração ou manchas. Deverá ser transportados
em carros higienizados em temperatura ambiente.
Entregar em embalagem adequada para o produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca, quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

1.500,0000KG00049458 7,600 11.400,00

00005

BANANA PRATA In Natura - Primeira qualidade,
tamanho e coloração: uniformes. Características:
produto selecionado, com polpa firme e intacta,
DEVENDO ESTA ENTRE MADURO, sem danos físicos
oriundos do manuseio e transporte, livre de ataque de
pragas e/ou doenças. Embalagem sacos transparentes
(tipo cesta básica) ou sacos de juta, devidamente
etiquetado, contendo nome do fornecedor e quantidade
(Quilo). Em caso de produto estragado, ou de tamanho
que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

4.000,0000KG00024479 4,600 18.400,00

00006

BANANA NANICA In Natura, tipo nanica, de 1ª
qualidade. Tamanho e coloração: uniformes, consumo
imediato e em escala. Caracteristicas: produto
selecionado, com polpa firme e intacta, devendo estar
maduro ou entre maduro, sem danos físicos oriundos

4.000,0000KG00048995 5,220 20.880,00
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do manuseio e trasporte, livre de ataque de pragas
e/ou doenças.

00007

CANJIQUINHA AMARELA MEDIA PACOTE DE 1KG
Primeira qualidade - Amarela, de milho triturado, média,
devendo estar isento de sujidades, ataque de pragas
e/ou doenças, livres de umidade, com coloração
específica. Marcas de Referência: Granfino, Sinhá,
Anchieta ou similar. Embalagem primária: Sacolas
plásticas Contendo 1 kg de produto. hermeticamente
vedada. Deve estar intacta e ser resistente. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de fabricação e validade.
Embalagem Secundária: Podendo se entregue em saco
plástico hermeticamente vedada com 10kg. Validade de
no mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.

175,0000PAC00055055 5,400 945,00

00008

CEBOLINHA VERDE TAMANHO GRANDE In natura - 1ª
qualidade,folhas verdes, tamanho GRANDE, com
características íntegras, limpa, coloração uniforme;
isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física, mecânica ou
biológica. Entregar em embalagem adequada para o
produto. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, tabela nutricional, data de  validade.
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata.

500,0000MAÇO00049537 1,360 680,00

00009

CENOURA In Natura - 1ª qualidade, casca lisa, tamanho
MÉDIO A GRANDE, isenta de fungos e indícios de
germinação. Deverá ser transportados em carros
higienizados em temperatura ambiente. Entregar em
embalagem adequada para o produto. Devendo
apresentar na embalagem: marca,quantidade, lote,
tabela nutricional, data de  validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

1.201,0000KG00041355 3,820 4.587,82

00010

COUVE In natura - 1ª qualidade,folhas verdes, tamanho
GRANDE, com características íntegras, limpa,
coloração uniforme; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca.
Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Entregar em embalagem
adequada para o produto. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, tabela nutricional,
data de  validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

500,0000MAÇO00051000 1,770 885,00

00011

FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 FINA BRANCA 1KG
Primeira qualidade - Tipo 1, fina, torrada, seca, branca,
isenta de matéria terrosa e fungos, livre de umidade e
fragmentos estranhos.
Marca de referência: Yoki, Pachá ou semelhante.

200,0000PAC00050460 7,550 1.510,00

00012

FEIJAO PRETO TIPO 1 PACOTE DE 1KG Primeira
qualidade - Tipo 1, Preto, novo, grãos inteiros, aspecto
brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou
corpos estranhos, fungos ou parasitas, livre de
umidade. Embalagem de polietileno, transparente
original da fábrica. Embalagem primária: contendo 1kg
de produto, sacola plástica transparente

6.000,0000PAC00055813 8,050 48.300,00
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hermeticamente vedada, Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Embalagem
secundária: sacos plásticos transparentes com 30kg.
Validade de no mínimo de 05 (cinco) meses a partir da
entrega. Marcas de referência: Patusco, Pereira ou
Similar.

00013

FILE DE PEITO DE FRANGO Primeira qualidade - SEM
PELE, SEM OSSO E NÃO RETALHADO,obtido de
animais sadios, Deverá ser congelada, de primeira
qualidade obtida de animais sadios e sob inspeção
sanitária, aspecto próprio, não amolecido e pegajoso,
isenta de manchas esverdeadas e pardacentas. Marca
de Referência: Sadia, Perdigão, PifPaf, Seara, Aurora e
Uniaves. Embalagem primária: Envelopado e congelado,
contendo no máximo 1kg, embalado em sacos de
polietileno atóxico, resistente, transparente, e
hermeticamente vedada. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. composição
do produto, número de registro no órgão oficial, CGC,
endereço de fabricante e distribuidor, condições de
armazenamento e quantidade (peso), de acordo com a
legislação sanitária e Ministério de Agricultura,
Inspeção sanitária  Federal ou Estadual. Decreto
Federal nº 30.691 de 29/03/52 - RISPOA MA alterado
pelo Decreto Federal nº 1255 de 25/06/62. Portaria nº
210 de 10/11/98 - DAS/MAA, Resolução RDC nº12 de
02/01/01, Resolução RDC nº13 de 02/01/01m
Resolução nº 259 de 20/09/02, Resolução nº360 de
23/12/03 (ANVISA/MS), Instrução normativa nº14 de
18/06/04 - MAPA e Instrução Normativa nº22 de
24/11/05 - MAPA.  Embalagem secundária: Caixa de
papelão devidamente lacrada e com no máximo de
18kg. Devendo apresentar na embalagem: marca,
quantidade, lote, quantidade, tabela nutricional, data de
fabricação e validade. Validade de no mínimo de 10
(dez) meses a partir da entrega.

450,0000KG00042151 19,120 8.604,00

00014

FUBA PACOTE 1 KG Primeira qualidade - Cor amarela.
Com aspectos: cor, cheiro e sabor próprio, com
ausência de umidade, de fermentação ou ranço; isento
de sujidades, ataques de pragas e/ou doenças. Marcas
de Referência: Sinhá, granfino, Yoki, Dorico ou similar.
Embalagem primária: Contendo 1 kg de produto, sacola
plástica transparente, hermeticamente vedada e
resistente. Embalagem secundaria: Podendo entregar
em Fardo de até 10 kg. Devendo apresentar na
embalagem: marca, quantidade, lote, quantidade, tabela
nutricional, data de fabricação e validade. Validade de
no mínimo de 06 (seis) meses a partir da entrega.

300,0000PAC00055054 5,050 1.515,00

00015

GELEIA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS Geleia de
frutas de ótima qualidade, íntegro produzida de forma
artesanalque utilizam de insumos naturais, sem
conservantes, corantes e outros aditivos utilizados nos
industrializados, em estabelecimentos certificados e
autorizados pela Vigilância Sanitária.
Sabores: Mamão, acerola, manga, amora e jabuticaba.
Embalados em potes de 600 g transparente, lacrado e
com indicação do peso, data de validade e ingredientes
descritos. Apresentando garantia de higiene e

250,0000UND00056554 21,970 5.492,50
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consistência adequada.

Validade de no mínimo de 06 (seis)
meses a partir da entrega.

00016

GOIABA TAMANHO MEDIO In Natura - 1ª qualidade,
Tipo Mesa, tamanho MÉDIO,interior vermelho, isenta de
larvas, casca lisa sem manchas e cor características
uniforme, amadurecimento entre maduro e verde,
firmes e íntegros. Entregar em embalagem adequada
para o produto. Devendo apresentar na embalagem:
marca,quantidade, lote, tabela nutricional, data de
validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

3.600,0000KG00048996 5,090 18.324,00

00017

INHAME In natura - 1ª qualidade de tamanho MÉDIO,
genuínas, sãs, escovado, coloração uniforme, isenta
de fungos e indícios de germinação. Deverá ser
transportados em carros higienizados em temperatura
ambiente. Entregar em embalagem adequada para o
produto. Devendo apresentar na embalagem:
marca,quantidade, lote, tabela nutricional, data de
validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

649,0000KG00020748 8,100 5.256,90

00018

LARANJA PERA In Natura - 1ª qualidade - peso médio
150g, casca lisa livre de fungos. Devem estar frescas,
íntegras, sem traço de descoloração ou manchas, .
Deverá ser transportados em carros higienizados em
temperatura ambiente. Entregar em embalagem
adequada para o produto. Devendo apresentar na
embalagem: marca,quantidade, lote, tabela nutricional,
data de  validade. Em caso de produto estragado, ou de
tamanho que não seja o solicitado, o fornecedor se
responsabiliza pela troca imediata.

2.500,0000KG00027612 4,900 12.250,00

00019

MEL In Natura - Primeira qualidade - De abelha, puro,
livre de impurezas, líquido, denso, viscoso, translúcido.
Cor: levemente amarelada a castanho-escuro, odor e
sabor próprios. Rotulagem contendo todas as
informações obrigatórias, carimbo de inspeção
municipal, estadual ou federal, conforme legislação
vigente.

700,0000KG00057947 73,500 51.450,00

00020

POLPA DE FRUTA. Primeira qualidade - Congelada, nos
sabores: manga, abacaxi, maracujá, goiaba e acerola.
Características: 100% natural, sem aditivo químico,
integral.

4.500,0000KG00058060 22,210 99.945,00

00021

SALSINHA VERDE In natura - Fresca, com coloração
verde, tamanho MÉDIO, com folhas talos, lisas e
viçosas, firmes, sem manchas, e sem sujidades, livre
de ataque de pragas e/ou doenças ou defeitos que
possam alterar sua aparência e/ou qualidade. Entregar
em molhos, em embalagem adequada para o produto,
Em caso de produto estragado, ou de tamanho que não
seja o solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela
troca imediata

320,0000MAÇO00025667 1,350 432,00

00022

TOMATE In Natura - 1ª qualidade, tamanho MÉDIO, Fruto
fresco, Características íntegras, apresentando-se
mesclado (maduro e de vez), livres de sujidades, sem
lesões físicas, químicas ou biológicas, livre de ataque
de pragas e/ou doenças, coloração uniforme, com grau
de maturação tal, que lhe permita suportar a

820,0000KG00049567 6,350 5.207,00
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manipulação. Entregar em embalagem adequada para o
produto.
Devendo apresentar na embalagem: marca,quantidade,
lote, tabela nutricional, data de  validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

00023

COUVE  FLOR Fresca, com folhas brilhantes, lisas e
viçosas, tamanho médio a grande, cabeças firmes e
sem áreas escuras, com maturação uniforme e
coloração amarelada, sem manchas de fungos, sem
danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e
transporte, de colheita recente. Ausência de sujidades,
parasitas e larvas, acondicionada em embalagem
resistente e transparente.

252,0000KG00058061 5,470 1.378,44

00024

BROCOLIS In natura - Fresca, com coloração verde,
tamanho MÉDIO, com folhas talos e viçosas, firmes,
sem manchas, e sem sujidades, livre de ataque de
pragas e/ou doenças ou defeitos que possam alterar
sua aparência e/ou qualidade. Entregar em molhos, em
embalagem adequada para o produto, Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata

260,0000MOL00045207 6,130 1.593,80

00025

LIMAO TAHITI Limão tahiti de primeira, fresco, livre de
resíduos de fertilizantes, sujicidades, parasitas e
larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser
bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.
Embalagem sacos transparentes (tipo cesta básica) ou
sacos de juta, devidademente etiquetado, contendo
nome do fornecedor e quantidade (Quilo).

300,0000KG00054270 5,250 1.575,00

00026

REPOLHO In natura - 1ª qualidade, Branco,folhas
envelopadas, tamanho GRANDE, com características
integras, fresco, limpo, colação uniforme; aroma, cor e
sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos á
superfície externa. Não deve apresentar quaisquer
lesões origem física, mecânica ou biológica. Entregar
em embalagem adequada para o produto. Devendo
apresentar na embalagem: marca, quantidade, lote,
tabela nutricional, data de  validade. Em caso de
produto estragado, ou de tamanho que não seja o
solicitado, o fornecedor se responsabiliza pela troca
imediata.

800,0000KG00020753 3,700 2.960,00

00027

BANANA MAÇA In Natura - Primeira qualidade, tamanho
e coloração: uniformes. Caracteristicas: produto
selecionado, com polpa firme e intacta, devendo estar
entre maduro, sem danos físicos oriundos do manuseio
e transporte, livre de ataque de pragas e/ou doenças.

1.199,0000KG00058058 4,370 5.239,63

00028

MORANGO ORGANICO In Natura - de 1ª qualidade,
fresco, com aspecto, cor (uniforme), cheiro e sabor
próprios, em estágio de amadurecimento adequado
para consumo, polpa firme e intacta, sem danos físicos
oriundos do manuseio e transporte”. Consumo imediato,
isentos de sujidades e de ataque de pragas e/ou
doenças,
Entregar em sacolas plásticas furadas para faciliar a
circulação de ar para melhor conservar o produto com
no máximo 1kg.

500,0000KG00047734 30,850 15.425,00
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00029

ALFACE ORGANICO In natura - Primeira qualidade, Sem
Agrotóxicos,  Fresca, Folhas médias para grande, com
coloração verde-escuro, tamanho uniforme e típico da
variedade, com folhas lisas e viçosas, firmes, sem
manchas, e sem sujidades, livre de ataque de pragas
e/ou doenças ou defeitos que possam alterar sua
aparência e/ou qualidade.

300,0000UND00058059 2,090 627,00

38.899,0000 356.711,01Total Geral:
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