
ITEM PRODUTOS

   UNIDADE 

(kg/pct./maço

/Lt./und./)

ESPECIFICAÇÕES PREÇO 

1

ABACAXI KG

Abacaxi, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,57R$                 

2

ABÓBORA KG

Abóbora, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,60R$                 

3 ACHOCOLATADO EM PÓ SEM LEITE KG

Achocolatado em pó solúvel, preparado com ingredientes sãos

e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor

característicos, contendo 01 kg, acondicionado em embalagem

de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.

Isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega.
13,78R$               

4 AIPIM IN NATURA COM CASCA

KG

Aipim in natura com casca, de primeira qualidade,

apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou

mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos

e larvas. 3,27R$                 

5

ALFACE MAÇO

Alface lisa, de primeira qualidade, folhas verdes, frescas, sem

traços de descoloração, ressecamento ou queimaduras. Livres

de folhas sujas de terra, isenta de sujidades, parasitos, larvas e

resíduos de fertilizantes. Maço pesando no mínimo 400g. 2,53R$                 

6

ALHO KG

Alho, coloração branca ou roxa, parte exterior intacta sem

presença de deterioração, perfuração de pragas, dano mecânico 

ou manchas. Dentes firmes, graúdos e unidos sem polpa

exposta. Deve estar fresco isento de substâncias terrosas ou

corpos estranhos aderidos a superfície externa. 20,83R$               

7

ARROZ ORGÂNICO PARBOLIZADO Kg

Arroz orgânico parbolizado, beneficiado, acondicionado em

embalagem resistente, saco plástico atóxico, incolor,

transparente, com a rotulagem da empresa, termo-soldado,

resistente, com capacidade para 5 kg, com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12

(doze) meses, a contar da data de entrega. 3,99R$                 

8

BANANA DA PRATA KG

Banana da prata, de primeira qualidade, in natura,

apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou

mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos

e larvas. 2,82R$                 

9

BANANA DA TERRA KG

Banana da terra, de primeira qualidade, in natura,

apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou

mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos

e larvas. 4,19R$                 
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10

BATATA DOCE KG

Batata Doce, de primeira qualidade, in natura, apresentando

grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,82R$                 

11

BETERRABA KG

Beterraba, de primeira qualidade, in natura, casca firme

integra, vermelha ou marrom, sem manchas ou bolores. Polpa

integra, rosa púrpura e odor característico. Apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,60R$                 

12

BROA DE MILHO KG

Broa de milho, produto composto de farinha de milho amarelo

e farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo,

creme vegetal, leite em pó, óleo de soja, fibra de trigo e

fermento. Isento de sujidades, fungos, parasitos e larvas.

Rotulagem com dados de identificação do produto, informações 

nutricionais, marca do fabricante, prazo de validade, peso

líquido, e de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes. 9,83R$                 

13

CAFÉ, TORRADO E MOIDO KG

Café torrado e moído, tipo 1, tradicional, com certificado de

selo de pureza ABIC, acondicionado em embalagem a vácuo

laminada ou almofada de polietileno resistente, atóxica,

contendo 250 gramas, certificado com selo de pureza ABIC, ou,

na ausência deste, laudo de análise do produto ofertado,

emitido por laboratório habilitado pela ANVISA ou por

laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando a

qualidade do produto. Com identificação na embalagem

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,

larvas e material estranho. Validade mínima de 04 (quatro)

meses a contar da data. 14,48R$               

14

CEBOLA KG

Cebola, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,83R$                 

15

CEBOLINHA MAÇO

Cebolinha, de primeira qualidade, na forma de pé,

apresentando grau de evolução completo do tamanho, aroma e

cor própria. Sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

perfurações ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas.

Maço pesando no mínimo 100g. 2,35R$                 

16

CENOURA KG

Cenoura, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,39R$                 

17

CHUCHU KG

Chuchu, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 2,77R$                 

18

COENTRO MAÇO

Coentro, de primeira qualidade, in natura, folhas verdes,

frescas, sem traços de descoloração, ressecamento ou

queimaduras. Livres de folhas sujas de terra, isenta de

sujidades, parasitos, larvas e resíduos de fertilizantes. Maço 

pesando no mínimo 200g. 2,05R$                 

19

COUVE MAÇO

Couve folha, de primeira qualidade, in natura, folhas verdes

escuras, frescas, sem traços de descoloração, ressecamento ou

queimaduras. Livres de folhas sujas de terra, isenta de

sujidades, parasitos, larvas e resíduos de fertilizantes. Maço 

pesando no mínimo 400g. 2,38R$                 



20

FARINHA DE MANDIOCA KG

Farinha de mandioca, crua tipo 1, grupo seca, subgrupo fina,

classe branca, obtido das raízes de mandioca sadias,

devidamente, acondicionada em embalagem de polietileno

atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade, de acordo com as

Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Isento de

sujidades, parasitas, larvas e material estranho, não podendo

apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Validade mínima

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 5,12R$                 

21

FARINHA DE TAPIOCA KG

Farinha de tapioca, natural sem a presença de terra, insetos

fungos, parasitas e objetos estranhos. Livre de umidade e não-

empedradas. Não deve ser rançosas ou fermentadas.

Rotulagem com identificação do produto, marca do fabricante,

prazo de validade e peso líquido, de acordo com as Normas e

Resoluções vigentes da ANVISA/MS. 8,17R$                 

22

FEIJÃO CARIOQUINHA KG

Feijão carioquinha, Tipo 1, acondicionada em embalagem de

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, de

acordo com as Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS.

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de

entrega. 7,07R$                 

23

FLOCOS DE MILHO PCT. 500G

Flocos de milho, farinha de milho amarelo flocada, isenta de

sujidades, fungos, parasitos e larvas. Rotulagem com

identificação dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade, de acordo com as

Normas e Resoluções vigentes da ANVISA/MS. Validade mínima

de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. 1,63R$                 

24

FUBÁ DE MILHO PCT. 500G

Fubá de milho, produto obtido da moagem do grão de milho

são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo

apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico, contendo 500g, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade, e

de acordo com as Normas e/ou Resoluções vigentes. Isento de

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.
1,97R$                 

25

GOIABA KG

Goiaba, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 4,13R$                 

26

INHAME KG

Inhame, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 7,06R$                 

27

JILÓ KG

Jiló, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 4,25R$                 

28

LARANJA KG

Laranja, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 2,13R$                 



29

LEITE EM PÓ KG

Leite em pó integral, proteína - mínimo 26 %; Gordura - mínimo

26 %; Umidade - Maximo 3,5 %; Acidez em sólidos não

gordurosos - máximo 18 %; Solubilidade - mínimo 98 %.

Validade - 12 meses. Embalagem: saco de poliéster

aluminizado, rotulado, hermeticamente fechado por termos

soldagem, contendo 1 kg do produto. O produto devera ter

registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura e

Abastecimento. Selo de inspeção obrigatório (SIF/SIE/SIM).

Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de

entrega. 23,91R$               

30

LIMÃO KG

Limão, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,81R$                 

31

MAMÃO FORMOSA KG

Mamão, de primeira qualidade, in natura, tipo formosa e

papaia, apresentando grau de maturação que lhe permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo, sem lesões de origem

físicas ou mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades,

parasitos e larvas. 3,03R$                 

32

MANGA KG

Manga, De primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,53R$                 

33

MANTEIGA KG

Manteiga, pura com sal. Embalagem com, no mínimo, 500g,

contendo dados de identificação do produto, marca do

fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá

ter registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser

transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens

e temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e

adequadas, respeitando a características do produto. De modo

que as embalagens não se apresente estufadas ou alteradas.

Selo de inspeção obrigatório (SIF/SIE/SIM). 34,12R$               

34

MARACUJÁ KG

Maracujá, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 4,90R$                 

35

MAXIXE KG

Maxixe, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,75R$                 

36

MEL, DE ABELHA LT.

Mel de abelha, Florada Silvestre. Isento de sujidades, fungos,

parasitos e larvas. Rotulagem com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, prazo de validade, informações

nutricionais, peso líquido, e de acordo com as Normas ou

Resoluções vigentes e/ou Legislação Estadual, regulamentada

pela ADAB ou MAPA. Selo de inspeção obrigatório

(SIF/SIE/SIM). 25,33R$               

37

MELANCIA KG

Melancia, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 1,63R$                 

38

MELÃO KG

Melão, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,53R$                 



39

MILHO BRANCO, MUNGUNZÁ PCT. 500G

Milho branco para preparo de mugunzá, acondicionado em

embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade, e de acordo com as Normas e/ou

Resoluções vigentes. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar

da data de entrega. 3,42R$                 

40

MILHO VERDE EM ESPIGA KG

Milho verde em espiga, de primeira qualidade, in natura,

apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições

adequadas para o consumo, sem lesões de origem físicas ou

mecânicas, rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos

e larvas. 6,73R$                 

41

PEPINO KG

Pepino, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 2,83R$                 

42

PIMENTA KG

Pimenta, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 14,45R$               

43

PIMENTÃO KG

Pimentão, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 4,33R$                 

44

POLPA DE ACEROLA KG

Polpa de acerola, produto integral, não alcoólico e não

fermentado. Isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto

deverá estar em conformidades com as normas e/ou legislação

vigente do Ministério da Agricultura. A rotulagem deverá estar

contendo o nome da fruta, peso líquido, nome e CNPJ do

fabricante, número do lote, informação nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Obrigatório registro no MAPA. 8,30R$                 

45

POLPA DE CACAU KG

Polpa de cacau, produto integral, não alcoólico e não

fermentado. Isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto

deverá estar em conformidades com as normas e/ou legislação

vigente do Ministério da Agricultura. A rotulagem deverá estar

contendo o nome da fruta, peso líquido, nome e CNPJ do

fabricante, número do lote, informação nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Obrigatório registro no MAPA. 8,50R$                 

46

POLPA DE CAJÁ KG

Polpa de Cajá, produto integral, não alcoólico e não

fermentado. Isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto

deverá estar em conformidades com as normas e/ou legislação

vigente do Ministério da Agricultura. A rotulagem deverá estar

contendo o nome da fruta, peso líquido, nome e CNPJ do

fabricante, número do lote, informação nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Obrigatório registro no MAPA. 8,46R$                 

47

POLPA DE GOIABA KG

Polpa de goiaba, produto integral, não alcoólico e não

fermentado. Isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto

deverá estar em conformidades com as normas e/ou legislação

vigente do Ministério da Agricultura. A rotulagem deverá estar

contendo o nome da fruta, peso líquido, nome e CNPJ do

fabricante, número do lote, informação nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Obrigatório registro no MAPA. 7,67R$                 

48

POLPA DE MANGA KG

Polpa de manga, produto integral, não alcoólico e não

fermentado. Isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto

deverá estar em conformidades com as normas e/ou legislação

vigente do Ministério da Agricultura. A rotulagem deverá estar

contendo o nome da fruta, peso líquido, nome e CNPJ do

fabricante, número do lote, informação nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Obrigatório registro no MAPA. 7,65R$                 



49

POLPA DE MARACUJÁ KG

Polpa de maracujá, produto integral, não alcoólico e não

fermentado. Isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto

deverá estar em conformidades com as normas e/ou legislação

vigente do Ministério da Agricultura. A rotulagem deverá estar

contendo o nome da fruta, peso líquido, nome e CNPJ do

fabricante, número do lote, informação nutricional, data de

fabricação e prazo de validade. Obrigatório registro no MAPA. 9,38R$                 

50

QUIABO KG

Quiabo, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isento de sujidades, parasitos e larvas. 4,16R$                 

51

REPOLHO KG

Repolho, de primeira, in natura, folhas formadas (“cabeça”),

compacta e consistente ao toque, cortada próximo a superfície

do solo, globular-achatados, tamanho e coloração verde claro

uniforme. Apresentando grau de maturação tal que lhe permita

suportar a manipulação, o transporte e a conservação em

condições adequadas para o consumo. Com ausência de

sujidades, parasitos e larvas. 3,92R$                 

52

TANGERINA KG

Tangerina, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau

de maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 3,57R$                 

53

TOMATE KG

Tomate, de primeira qualidade, in natura, apresentando grau de 

maturação que lhe permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em condições adequadas para o

consumo, sem lesões de origem físicas ou mecânicas,

rachaduras ou cortes. Isenta de sujidades, parasitos e larvas. 4,34R$                 

54

XERÉM, MILHO PCT. 500G

Xerém de milho, milho verde granulado. Isento de sujidades,

fungos, parasitos e larvas. Rotulagem com dados de

identificação do produto, marca do fabricante, prazo de

validade, informação nutricional, peso líquido, e de acordo com

as Normas e/ou Resoluções vigentes. 2,84R$                 


