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Licitações

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 066/2022

O MUNICÍPIO DE ITUBERÁ/BA, POR MEIO DE SUA PREGOEIRA TORNA PÚBLICO QUE DECIDE
SUSPENDER A SESSÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2022, PARA ANÁLISE DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA ESCRITA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁBAHIA. A REABERTURA DA SESSÃO ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 02 DE MARÇO DE 2022, AS
11H:00MIN, NO PORTAL DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL SOB O Nº 906179. INFORMAÇÕES
NA SEDE DA CPL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ.
TEL (73)3256-8100/E-MAIL: LICITACAO@ITUBERA.BA.GOV.BR
LUZINÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS – PREGOEIRA

ITUBERÁ - BA, 25 DE FEVEREIRO 2022.

LUZINÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS
PREGOEIRA
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RESULTADO DE JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E DO EMPREENDENDOR FAMILIAR RURAL, COM PREVISÃO PARA
UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ DURANTE O
ANO LETIVO DE 2022;
A Prefeitura Municipal do Município de Ituberá, Estado da Bahia, por meio
da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o resultado
do julgamento da CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022, o objeto da presente
chamada pública consiste em credenciar fornecedores individuais e grupos
formais/informais de agricultores familiares para aquisição, conforme segue:
FORNECEDORES INDIVIDUAIS
1. NOME: Genilson Santos da Conceição, inscrito no CPF: Nº 042.010.135 -70 –
HABILITADO.
2. NOME: Jeane Conceição dos Santos, inscrita no CPF: N° 061.181.495-18 –
HABILITADA.
3. NOME: Érica Mota de Jesus, inscrita no CPF: Nº 057.233.315-31 HABILITADA
4. NOME: André Jesus dos Santos, inscrito no CPF: Nº 499.235.105-06 –
HABILITADO.
5. NOME: Leomar Conceição dos Santos, inscrito no CPF: Nº 036.663.895-54 –
HABILITADO.
6. NOME: Adonias Conceição dos Santos, inscrito no CPF: Nº 437.702.65-87 –
HABILITADO.
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7. NOME: Luana Nascimentos Santos, inscrita no CPF: Nº 076.208.825-70 –
HABILITADO.
8. NOME: Antônio da Luz Maria, inscrito no CPF: Nº 441.738.495-91 HABILITADO
9. NOME: Edna Espirito Santo do Nascimento, inscrita no CPF: Nº
911.446.715-15 – HABILITADA.
10. NOME: Cleidiane Santos de Jesus, inscrita no CPF: Nº 043.200.125-50 –
HABILITADA.
11. NOME: Renilda Conceição dos Santos, inscrita no CPF: Nº 032.714.925-65 –
HABILITADA.
12. NOME: Roberto Carlos da Conceição dos Santos, inscrito no CPF: Nº
005.886.925-57 – HABILITADO.
13. NOME: Joziel Conceição dos Santos, inscrito no CPF: Nº 075.047.775-01 –
HABILITADO.
14. NOME: Aurelina Conceição dos Santos, inscrita no CPF: Nº 541.475.145-53 –
HABILITADA.
15. NOME: Flávio da Cruz Santos, inscrito no CPF: Nº 005.978.255-21 –
HABILITADO.
GRUPO INFORMAL 01 – COMPOSTO POR:
1. NOME: Gilvan Lima da Silva, inscrito no CPF: Nº 030.720.175-90 21 –
HABILITADO.
2. NOME: Anailda Maria Jesus de Lima, inscrita no CPF: Nº 541.556.495-00 –
HABILITADA.
GRUPO INFORMAL 02 – COMPOSTO POR:
1. NOME: Ivanilda Jesus de Novaes, inscrita no CPF: 050.609.715-38 –
HABILITADA.
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2. NOME: Alexsandra dos Santos, inscrita no CPF: 019.167.915-14 –
HABILITADA.
3. NOME: Silvana dos Santos, inscrita no CPF: 027.806.645-33 – HABILITADA.
GRUPO FORMAL
1. RAZÃO SOCIAL: Cooperativa Agropecuária Baixo Sul da Bahia, inscrita no
CNPJ: Nº 10.263.096/0001-34 – HABILITADA.
2. RAZÃO SOCIAL: Cooperativa Agrícola de Desenvolvimento Sustentável do Sul
da Bahia (COOPADESBA), inscrita no CNPJ: Nº 28.716.605/0001-00 –
HABILITADA.
PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES E RESPECTIVOS PROJETO DE
VENDA
AGRICULTURA FAMILIAR- MERENDA ESCOLAR - FORNECEDOR INDIVIDUAL
ITENS

1

2

3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ABÓBORA: fruto de tamanho
grande limpa e acondicionada de
forma a evitar danos físicos.
Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos
aderidos
à
casca,
com
características íntegras e de
primeira qualidade de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
AIPIM: de boa qualidade, o
tubérculo deve ter o aspecto
alongado, cheiro e sabor próprio,
sem fiapos, com cozimento
garantido, compacto e firme,
isento de material terroso,
parasitas, mofos e sem partes
arroxeadas, sem folhas e sem
talos, raízes íntegras, livres de
sujidades, larvas ou corpos
estranhos; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.

MARCA

IN NATURA

IN NATURA

ALFACE
LISAClassificação/Características
gerais: constituída de alface de IN NATURA
ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de

UND.

KG

UND

MAÇO
S

QUANT.

3.000

3.000

500

VALOR
UNITÁRIO

R$

R$

R$

4,50

PRODUTOR

QUANT.

Érica Mota de
Jesus

200

Luana
Nascimentos
Santos

1.000

Flávio da Cruz
Santos

3.000

Érica Mota de
Jesus

150

André Jesus dos
Santos

1.000

Antônio da Luz
Maria

500

Genilson Santos
da Conceição

250

4,00

4,50
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4

5

6

descoloração
turgescente,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas.
Deverão
apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos defeitos
nas verduras que afetem a sua
coloração e a sua aparência, estar
livre de enfermidades e insetos,
não estar danificada por qualquer
lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.
Embalagem: o produto deverá
estar
acondicionado
em
embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparentes
para cada Maço.
AMENDOIM COM CASCA- de
primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou
biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 30kg.
BANANA TERRA - de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BANANA PRATA- de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

KG

KG

KG

4.500

4.000

14.000

R$

R$

R$

12,00

5,00

4,50

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

250

Antônio da Luz
Maria

100

Érica Mota de
Jesus

300

Leomar
Conceição
dos
Santos
Edna
Espirito
Santo
do
Nascimento

1.000

1.000

Cleidiane Santos
de Jesus

2.000

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

1.000

Érica Mota de
Jesus
André Jesus dos
Santos
Leomar
Conceição
dos
Santos
Edna
Espirito
Santo
do
Nascimento
Renilda
Conceição
dos
Santos
Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Joziel Conceição
dos Santos
Aurelina
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BATATA DOCE- de primeira, Deve
apresentar as características do
cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente
desenvolvido,
bem formado, limpo, com
coloração própria, livre de danos
mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças e estar em perfeitas
condições de conservação e 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, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
BEIJU DE MANDIOCA, SEM
AÇÚCAR- Produto a base de
farinha
de
mandioca,
preferencialmente agroecológica.
De primeira qualidade, textura
crocante, livres de contaminação
química, física ou biológica,
acondicionada
em
sacos
transparentes, atóxicos e lacrado,
na embalagem deverá indicar:
procedência, data de validade (3
meses). Embalagem individual de
500g. O produto deverá ter
certificado de Vigilância Sanitária
Municipal.
BEIJU RECHEADO COM COCOProduto a base de farinha de
tapioca, folhado, com recheio de
coco. De primeira qualidade,
textura crocante, livres de
contaminação química, física ou
biológica, acondicionada em
sacos transparentes, atóxicos e
lacrado, na embalagem deverá
indicar: procedência, data de
validade (3 meses). Embalagem
individual de 500g. O produto
deverá
ter
certificado
de
Vigilância Sanitária Municipal.
CHUCHU - De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
CEBOLINHA- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

KG

2.500

R$

dos

André Jesus dos
Santos

300

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

500

5,00

IN NATURA

PCT

2.000

R$

10,00

Jeane Conceição
dos Santos

1.750

IN NATURA

PCT

2.000

R$

15,00

Adonias
Conceição
Santos

1.750

IN NATURA

KG

1.000

R$

3,40

-

6,00

Genilson Santos
da Conceição
Cleidiane Santos
de Jesus
Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

IN NATURA

MAÇO
S

800

R$
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Flávio da Cruz
Santos
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COENTRO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

13

COCO RALADO, FRESCO- Fruta
oleaginosa, tipo coco seco ralado,
conforme NTA-57 (Dec. 12.486
de 20/10/78) de primeira
qualidade,
com
casca
apresentando
tamanho
e
conformação uniformes, isenta de
fermentação e mofo, ausência de
sujidade, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Em embalagem de 500g.

14

COUVE FOLHA- Hortaliça fresca,
com folhas íntegras e de primeira
qualidade, limpa, lavada e
escovada, coloração uniforme,
isenta de sujidades, insetos
parasitas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não devem apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.

15

IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

FARINHA DE MANDIOCA Especificação:
Fina,
branca,
torrada, tipo 01, embalada
empacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo, acondicionados em
fardos. A embalagem deverá IN NATURA
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de
lote,
datada
validade,
quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo 05(cinco) meses
a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Unidade de
compra kg.

MAÇO
S

PCT

MAÇO
S

KG

2.500

1.000

1.000

3.000

R$

R$

R$

R$

3,50

25,00

4,00

Adonias
Conceição
dos
Santos
Edna
Espirito
Santo
do
Nascimento
Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Flávio da Cruz
Santos

150
1.000

86

200
1.000

Edna
Espirito
Santo
do
Nascimento

1.000

Genilson Santos
da Conceição

300

Cleidiane Santos
de Jesus
Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Aurelina
Conceição
dos
Santos
Adonias
Conceição
dos
Santos

250
200

300

1.500

Antônio da Luz
Maria

400

Joziel Conceição
dos Santos

1.500

6,00
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FEIJÃO- Tipo 1, constituído de
grãos inteiros, limpos, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, de animais, fungos, ou
parasita, fragmentos estranhos,
umidade. Embalagem própria,
atóxica, intacta, transparentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade, marca
do fabricante e peso. Prazo de
validade de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade
de compra 1 kg.

17

HORTELÃ- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

18

19

20

21

MANJERICÃO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJAFruta
de
boa
qualidade, tamanho, cor e
conformação
uniformes,
e
maduras.
Procedentes
de
espécimes vegetais genuínos e
sadias, aroma, cor e sabor
próprios da espécie. Apresentar
grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Isento de ferrugem,
terra, sujidades, larvas ou corpos
estranhos aderentes à superfície
da casca; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
LIMÃO
Fruto
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo
e coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO VERDE- Fruto de tamanho
grande,
com
características

IN NATURA

IN NATURA

KG

MAÇO
S

2.000

1.000

R$

R$

10,00

3,50

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

100

Érica Mota de
Jesus

50

Antônio da Luz
Maria
Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Genilson Santos
da Conceição

IN NATURA

MAÇO
S

1.000

R$

3,50

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Aurelina
Conceição
dos
Santos
Leomar
Conceição
Santos

dos

Luana
Nascimentos
Santos
IN NATURA

IN NATURA

IN NATURA

KG

KG

KG

40.000

300

5.000

R$

R$

R$

600
100

450

100

450

2.000

3.000

3,50

3,99

3,50

Cleidiane Santos
de Jesus

700

Cleidiane Santos
de Jesus

100

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

100

Aurelina
Conceição
Santos

100

dos

Genilson Santos
da Conceição
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íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica.

22

23

24

25

26

MELANCIA - Fruto de tamanho
grande,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MAXIXE: De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS
CAIPIRA:
Tamanho
Grande/Médios, cor branca ou
vermelho de granja familiar,
íntegro, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas, isentos de
sujidades, sem pontos de fungos,
apresentar casca lisa, sem
rachaduras. Com registro nos
órgãos de inspeção sanitária, as
especificações
de
vigilância
sanitária e recomendações do
Ministério da Agricultura – SIF,
SIE ou SIM. Embalagem em caixa
de papelão, acomodados em
bandejas de papelão. Entrega de
7 dias, no máximo após postura.
PIMENTÃO – fruto fresco de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; verde, limpo;
isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
QUIABO– fruto capsular, cônico,
verde e peludo, de tamanho

IN NATURA

KG

5.000

R$

2,60

Antônio da Luz
Maria
Cleidiane Santos
de Jesus
Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Joziel Conceição
dos Santos
Aurelina
Conceição
dos
Santos
Érica Mota de
Jesus
Luana
Nascimentos
Santos
Edna
Espirito
Santo
do
Nascimento
Renilda
Conceição
Santos

IN NATURA

KG

200

R$

6,30

dos

Genilson Santos
da Conceição
Cleidiane Santos
de Jesus
Aurelina
Conceição
dos
Santos
Flávio da Cruz
Santos

IN NATURA

DÚZIA

100

R$

12,00

-

IN NATURA

KG

300

R$

4,50

-

IN NATURA

KG

400

R$

6,00

Genilson Santos
da Conceição
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1.000
1.000
1.000
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médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas
ecorpos
estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

27

28

29

30

SALSA- De primeira, em molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e
cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

IN NATURA

POLPA DE FRUTA - De primeira
qualidade, extraída da polpa da
fruta integral, 100% natural,
pasteurizada, sem adição de
conservantes,
embalagem
externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg.
Embalagem do produto contendo
marca, data de validade (mínimo
24 meses a partir data de IN NATURA
entrega)
lote,
informação
nutricional
e
SELO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
e
registro. Entregue refrigerado a 4 graus. Conforme instrução
normativa em vigor. SABORES:
acerola, goiaba, manga, caju,
maracujá, umbu, cacau, cajá,
coquetel de frutas.
PALMITO FRESCO: haste de
palmito fresco, de colheita do dia,
sem aspecto de enrijecimento,
livres
de
danificações,
enfermidades, terra aderida,
sujidades, parasitas e larvas, IN NATURA
livres de odores estranhos,
injúrias
e
sinais
de
apodrecimento
ou
fungos.
Condições adequadas até sua
entrega.
TAPIOCA GRANULADA: de boa
qualidade, distribuído em pacote
de 1kg. Para elaboração de
mingau. Apresentar coloração
branca, livre de pontos de fungos,
IN NATURA
refrigerada,
transporte
e
conservação
em
condições
adequadas até a sua entrega. Com
ausência de sujidades, parasitas
e/ou larvas.

MAÇO
S

800

R$

3,00

Cleidiane Santos
de Jesus

50

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos

100

Flávio da Cruz
Santos

50

Genilson Santos
da Conceição

200

Roberto Carlos
da Conceição dos
Santos
Aurelina
Conceição
dos
Santos

100

300

KG

8.500

R$

9,00

-

-

HASTE

1.000

R$

12,00

Flávio da Cruz
Santos

1.000

PCT

1.500

R$

9,00

Renilda
Conceição
Santos

1.000
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TANGERINA – De primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Peso
de no mínimo 80 g a unidade.
Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

KG

80.000

R$

4,50

Luana
Nascimentos
Santos

1.000

AGRICULTURA FAMILIAR- MERENDA ESCOLAR - GRUPO INFORMAL 01
ITENS

1

2

3

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ABÓBORA: fruto de tamanho
grande limpa e acondicionada de
forma a evitar danos físicos.
Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos
aderidos
à
casca,
com
características íntegras e de
primeira qualidade de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
AIPIM: de boa qualidade, o
tubérculo deve ter o aspecto
alongado, cheiro e sabor próprio,
sem fiapos, com cozimento
garantido, compacto e firme,
isento de material terroso,
parasitas, mofos e sem partes
arroxeadas, sem folhas e sem
talos, raízes íntegras, livres de
sujidades, larvas ou corpos
estranhos; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
ALFACE
LISAClassificação/Características
gerais: constituída de alface de
ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de
descoloração
turgescente,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas.
Deverão
apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos defeitos
nas verduras que afetem a sua
coloração e a sua aparência, estar
livre de enfermidades e insetos,
não estar danificada por qualquer
lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.
Embalagem: o produto deverá

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

UND.

QUANT.

PRODUTOR

QUANT.

IN NATURA

KG

3.000

R$

4,50

-

-

IN NATURA

UND

3.000

R$

4,00

Gilvan Lima da
Silva

3.000

IN NATURA

MAÇOS

500

R$

4,50

-

-
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estar
acondicionado
em
embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparentes
para cada Maço.

4

5

6

7

AMENDOIM COM CASCA- de
primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou
biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 30kg.
BANANA TERRA - de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BANANA PRATA- de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BATATA DOCE- de primeira,
Deve
apresentar
as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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

IN NATURA

KG

4.500

R$

12,00

-

-

IN NATURA

KG

4.000

R$

5,00

Gilvan Lima da
Silva

4.000

IN NATURA

KG

14.000

R$

4,50

Anailda Maria
Jesus de Lima

6.000

IN NATURA

KG

2.500

R$

5,00

-

-
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larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BEIJU DE MANDIOCA, SEM
AÇÚCAR- Produto a base de
farinha
de
mandioca,
preferencialmente agroecológica.
De primeira qualidade, textura
crocante, livres de contaminação
química, física ou biológica,
acondicionada
em
sacos
transparentes, atóxicos e lacrado,
na embalagem deverá indicar:
procedência, data de validade (3
meses). Embalagem individual de
500g. O produto deverá ter
certificado de Vigilância Sanitária
Municipal.
BEIJU RECHEADO COM COCOProduto a base de farinha de
tapioca, folhado, com recheio de
coco. De primeira qualidade,
textura crocante, livres de
contaminação química, física ou
biológica, acondicionada em
sacos transparentes, atóxicos e
lacrado, na embalagem deverá
indicar: procedência, data de
validade (3 meses). Embalagem
individual de 500g. O produto
deverá
ter
certificado
de
Vigilância Sanitária Municipal.
CHUCHU - De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

PCT

2.000

R$

10,00

-

-

IN NATURA

PCT

2.000

R$

15,00

-

-

IN NATURA

KG

1.000

R$

3,40

-

-

11

CEBOLINHA- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

MAÇOS

800

R$

6,00

-

-

12

COENTRO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

MAÇOS

2.500

R$

3,50

-

-

9

10
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13

14

15

16

17

COCO RALADO, FRESCO- Fruta
oleaginosa, tipo coco seco ralado,
conforme NTA-57 (Dec. 12.486
de 20/10/78) de primeira
qualidade,
com
casca
apresentando
tamanho
e
conformação uniformes, isenta
de fermentação e mofo, ausência
de sujidade, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Em embalagem de 500g.
COUVE FOLHA- Hortaliça fresca,
com folhas íntegras e de primeira
qualidade, limpa, lavada e
escovada, coloração uniforme,
isenta de sujidades, insetos
parasitas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não devem apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
FARINHA DE MANDIOCA Especificação:
Fina,
branca,
torrada, tipo 01, embalada
empacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo, acondicionados em
fardos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo 05(cinco) meses
a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Unidade de
compra kg.
FEIJÃO- Tipo 1, constituído de
grãos inteiros, limpos, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, de animais, fungos, ou
parasita, fragmentos estranhos,
umidade. Embalagem própria,
atóxica, intacta, transparentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade, marca
do fabricante e peso. Prazo de
validade de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade
de compra 1 kg.
HORTELÃ- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

PCT

1.000

R$

25,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

4,00

-

-

IN NATURA

KG

3.000

R$

6,00

-

-

IN NATURA

KG

2.000

R$

10,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

-

-
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19

20

21

22
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MANJERICÃO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJAFruta
de
boa
qualidade, tamanho, cor e
conformação
uniformes,
e
maduras.
Procedentes
de
espécimes vegetais genuínos e
sadias, aroma, cor e sabor
próprios da espécie. Apresentar
grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Isento de ferrugem,
terra, sujidades, larvas ou corpos
estranhos aderentes à superfície
da casca; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
LIMÃO
Fruto
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo
e coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO
VERDEFruto
de
tamanho
grande,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo,
coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
MELANCIA - Fruto de tamanho
grande,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

KG

40.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

KG

300

R$

3,99

-

-

IN NATURA

KG

5.000

R$

3,50

Anailda Maria
Jesus de Lima

2.000

IN NATURA

KG

5.000

R$

2,60

-

-
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23

24

25

26

27

MAXIXE: De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS
CAIPIRA:
Tamanho
Grande/Médios, cor branca ou
vermelho de granja familiar,
íntegro, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas, isentos de
sujidades, sem pontos de fungos,
apresentar casca lisa, sem
rachaduras. Com registro nos
órgãos de inspeção sanitária, as
especificações
de
vigilância
sanitária e recomendações do
Ministério da Agricultura – SIF,
SIE ou SIM. Embalagem em caixa
de papelão, acomodados em
bandejas de papelão. Entrega de
7 dias, no máximo após postura.
PIMENTÃO – fruto fresco de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; verde, limpo;
isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
QUIABO– fruto capsular, cônico,
verde e peludo, de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas
ecorpos
estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
SALSA- De primeira, em molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e
cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

IN NATURA

KG

200

R$

6,30

-

-

IN NATURA

DÚZIA

100

R$

12,00

-

-

IN NATURA

KG

300

R$

4,50

-

-

IN NATURA

KG

400

R$

6,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

800

R$

3,00

-

-
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29

30

31
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POLPA DE FRUTA - De primeira
qualidade, extraída da polpa da
fruta integral, 100% natural,
pasteurizada, sem adição de
conservantes,
embalagem
externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg.
Embalagem do produto contendo
marca, data de validade (mínimo
24 meses a partir data de
entrega)
lote,
informação
nutricional
e
SELO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
e
registro. Entregue refrigerado a 4 graus. Conforme instrução
normativa em vigor. SABORES:
acerola, goiaba, manga, caju,
maracujá, umbu, cacau, cajá,
coquetel de frutas.
PALMITO FRESCO: haste de
palmito fresco, de colheita do dia,
sem aspecto de enrijecimento,
livres
de
danificações,
enfermidades, terra aderida,
sujidades, parasitas e larvas,
livres de odores estranhos,
injúrias
e
sinais
de
apodrecimento
ou
fungos.
Condições adequadas até sua
entrega.
TAPIOCA GRANULADA: de boa
qualidade, distribuído em pacote
de 1kg. Para elaboração de
mingau. Apresentar coloração
branca, livre de pontos de fungos,
refrigerada,
transporte
e
conservação
em
condições
adequadas até a sua entrega. Com
ausência de sujidades, parasitas
e/ou larvas.
TANGERINA – De primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Peso
de no mínimo 80 g a unidade.
Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA.

IN NATURA

KG

8.500

R$

9,00

-

-

IN NATURA

HASTE

1.000

R$

12,00

-

-

IN NATURA

PCT

1.500

R$

9,00

-

-

IN NATURA

KG

80.000

R$

4,50

-

-
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AGRICULTURA FAMILIAR- MERENDA ESCOLAR - GRUPO INFORMAL 02
ITENS

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ABÓBORA: fruto de tamanho
grande limpa e acondicionada de
forma a evitar danos físicos.
Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos
aderidos
à
casca,
com
características íntegras e de
primeira qualidade de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
AIPIM: de boa qualidade, o
tubérculo deve ter o aspecto
alongado, cheiro e sabor próprio,
sem fiapos, com cozimento
garantido, compacto e firme,
isento de material terroso,
parasitas, mofos e sem partes
arroxeadas, sem folhas e sem
talos, raízes íntegras, livres de
sujidades, larvas ou corpos
estranhos; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
ALFACE
LISAClassificação/Características
gerais: constituída de alface de
ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de
descoloração
turgescente,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas.
Deverão
apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos defeitos
nas verduras que afetem a sua
coloração e a sua aparência,
estar livre de enfermidades e
insetos, não estar danificada por
qualquer lesão de origem física
ou mecânica que afete a
aparência.
Embalagem:
o
produto
deverá
estar
acondicionado em embalagem
plástica,
flexível,
atóxica,
resistente, transparentes para
cada Maço.
AMENDOIM COM CASCA- de
primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não
deve
apresentar
quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 30kg.

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

UND.

QUANT.

PRODUTOR

QUANT.

IN NATURA

KG

3.000

R$

4,50

-

-

IN NATURA

UND

3.000

R$

4,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

500

R$

4,50

-

-

IN NATURA

KG

4.500

R$

12,00

-

-
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BANANA TERRA - de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação
e
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, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
BANANA PRATA- de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação
e
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, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
BATATA DOCE- de primeira,
Deve
apresentar
as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação
e
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, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
BEIJU DE MANDIOCA, SEM
AÇÚCAR- Produto a base de
farinha
de
mandioca,
preferencialmente agroecológica.
De primeira qualidade, textura
crocante, livres de contaminação
química, física ou biológica,
acondicionada
em
sacos
transparentes,
atóxicos
e
lacrado, na embalagem deverá
indicar: procedência, data de

IN NATURA

KG

4.000

R$

5,00

-

-

IN NATURA

KG

14.000

R$

4,50

-

-

IN NATURA

KG

2.500

R$

5,00

-

-

Ivanilda Jesus
de Novaes

688

Alexandra dos
Santos

688

Silvana
Santos

688

IN NATURA

PCT

2.000

R$

10,00
dos
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9

10

11

12

13

14

validade (3 meses). Embalagem
individual de 500g. O produto
deverá ter certificado de
Vigilância Sanitária Municipal.
BEIJU RECHEADO COM COCOProduto a base de farinha de
tapioca, folhado, com recheio de
coco. De primeira qualidade,
textura crocante, livres de
contaminação química, física ou
biológica, acondicionada em
sacos transparentes, atóxicos e
lacrado, na embalagem deverá
indicar: procedência, data de
validade (3 meses). Embalagem
individual de 500g. O produto
deverá ter certificado de
Vigilância Sanitária Municipal.
CHUCHU
De
primeira
qualidade, 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, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
CEBOLINHA- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
COENTRO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
COCO RALADO, FRESCO- Fruta
oleaginosa, tipo coco seco ralado,
conforme NTA-57 (Dec. 12.486
de 20/10/78) de primeira
qualidade,
com
casca
apresentando
tamanho
e
conformação uniformes, isenta
de fermentação e mofo, ausência
de sujidade, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78
da CNNPA. Em embalagem de
500g.
COUVE FOLHA- Hortaliça fresca,
com folhas íntegras e de
primeira
qualidade,
limpa,
lavada e escovada, coloração
uniforme, isenta de sujidades,
insetos parasitas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não devem apresentar
quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.

IN NATURA

PCT

2.000

R$

15,00

Ivanilda Jesus
de Novaes

688

Alexandra dos
Santos

688

Silvana
Santos

688

dos

IN NATURA

KG

1.000

R$

3,40

-

-

IN NATURA

MAÇOS

800

R$

6,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

2.500

R$

3,50

-

-

IN NATURA

PCT

1.000

R$

25,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

4,00

-

-
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FARINHA DE MANDIOCA Especificação:
Fina, branca,
torrada, tipo 01, embalada
empacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo, acondicionados em
fardos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de
validade
mínimo
05(cinco)
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade
de compra kg.
FEIJÃO- Tipo 1, constituído de
grãos inteiros, limpos, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, de animais, fungos, ou
parasita, fragmentos estranhos,
umidade. Embalagem própria,
atóxica, intacta, transparentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade, marca
do fabricante e peso. Prazo de
validade de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade
de compra 1 kg.
HORTELÃ- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MANJERICÃO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos
e larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJAFruta
de
boa
qualidade, tamanho, cor e
conformação
uniformes,
e
maduras.
Procedentes
de
espécimes vegetais genuínos e
sadias, aroma, cor e sabor
próprios da espécie. Apresentar
grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Isento de ferrugem,
terra, sujidades, larvas ou corpos
estranhos aderentes à superfície
da casca; Limites máximos de

IN NATURA

KG

3.000

R$

6,00

-

-

IN NATURA

KG

2.000

R$

10,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

KG

40.000

R$

3,50

-

-
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20

21

22

23

24

25

resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
LIMÃO
Fruto
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo
e coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO VERDE- Fruto de
tamanho
grande,
com
características íntegras e de
primeira
qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme;
isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica.
MELANCIA - Fruto de tamanho
grande,
com características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou
biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MAXIXE: De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS
CAIPIRA:
Tamanho
Grande/Médios, cor branca ou
vermelho de granja familiar,
íntegro, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas, isentos de
sujidades, sem pontos de fungos,
apresentar casca lisa, sem
rachaduras. Com registro nos
órgãos de inspeção sanitária, as
especificações
de
vigilância
sanitária e recomendações do
Ministério da Agricultura – SIF,
SIE ou SIM. Embalagem em caixa
de papelão, acomodados em
bandejas de papelão. Entrega de
7 dias, no máximo após postura.
PIMENTÃO – fruto fresco de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de

IN NATURA

KG

300

R$

3,99

-

-

IN NATURA

KG

5.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

KG

5.000

R$

2,60

-

-

IN NATURA

KG

200

R$

6,30

-

-

IN NATURA

DÚZIA

100

R$

12,00

-

-

IN NATURA

KG

300

R$

4,50

-

-
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primeira
qualidade;
verde,
limpo; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e
corpos estranhos aderidos à
superfície externa. Não deve
apresentar quaisquer lesões de
origem física, mecânica ou
biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
QUIABO– fruto capsular, cônico,
verde e peludo, de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas
ecorpos
estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
SALSA- De primeira, em molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e
cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
POLPA DE FRUTA - De primeira
qualidade, extraída da polpa da
fruta integral, 100% natural,
pasteurizada, sem adição de
conservantes,
embalagem
externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg.
Embalagem
do
produto
contendo marca, data de
validade (mínimo 24 meses a
partir data de entrega) lote,
informação nutricional e SELO
DA AGRICULTURA FAMILIAR e
registro. Entregue refrigerado a 4 graus. Conforme instrução
normativa em vigor. SABORES:
acerola, goiaba, manga, caju,
maracujá, umbu, cacau, cajá,
coquetel de frutas.
PALMITO FRESCO: haste de
palmito fresco, de colheita do
dia,
sem
aspecto
de
enrijecimento,
livres
de
danificações, enfermidades, terra
aderida, sujidades, parasitas e
larvas,
livres
de
odores
estranhos, injúrias e sinais de
apodrecimento
ou
fungos.
Condições adequadas até sua
entrega.
TAPIOCA GRANULADA: de boa
qualidade, distribuído em pacote
de 1kg. Para elaboração de

IN NATURA

KG

400

R$

6,00

-

-

IN NATURA

MAÇOS

800

R$

3,00

-

-

IN NATURA

KG

8.500

R$

9,00

-

-

IN NATURA

HASTE

1.000

R$

12,00

-

-

IN NATURA

PCT

1.500

R$

9,00

Ivanilda Jesus
de Novaes

500
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mingau. Apresentar coloração
branca, livre de pontos de
fungos, refrigerada, transporte e
conservação
em
condições
adequadas até a sua entrega.
Com ausência de sujidades,
parasitas e/ou larvas.

31

TANGERINA – De primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação
e
grau
de
maturação tal que lhe permita
suportar a manipulação, o
transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Peso de no mínimo 80
g a unidade. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

IN NATURA

KG

80.000

R$

Alexandra dos
Santos

500

Silvana
Santos

500

4,50

dos

-

-

PRODUTOR

QUANT.

AGRICULTURA FAMILIAR- MERENDA ESCOLAR - GRUPO FORMAL - COOPGEAF
ITENS

1

2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ABÓBORA: fruto de tamanho
grande limpa e acondicionada de
forma a evitar danos físicos.
Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos
aderidos
à
casca,
com
características íntegras e de
primeira qualidade de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
AIPIM: de boa qualidade, o
tubérculo deve ter o aspecto
alongado, cheiro e sabor próprio,
sem fiapos, com cozimento
garantido, compacto e firme,
isento de material terroso,
parasitas, mofos e sem partes
arroxeadas, sem folhas e sem
talos, raízes íntegras, livres de
sujidades, larvas ou corpos
estranhos; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

UND.

QUANT.

IN
NATURA

KG

3.000

R$

4,50

COOPGEAF

3.000

IN
NATURA

UND

3.000

R$

4,00

COOPGEAF

3.000
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ALFACE
LISAClassificação/Características
gerais: constituída de alface de
ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de
descoloração
turgescente,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas.
Deverão
apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos defeitos
nas verduras que afetem a sua
coloração e a sua aparência, estar
livre de enfermidades e insetos,
não estar danificada por qualquer
lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.
Embalagem: o produto deverá
estar
acondicionado
em
embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparentes
para cada Maço.
AMENDOIM COM CASCA- de
primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou
biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 30kg.
BANANA TERRA - de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BANANA PRATA- de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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

IN
NATURA

MAÇOS

500

R$

4,50

COOPGEAF

500

IN
NATURA

KG

4.500

R$

12,00

COOPGEAF

4.500

IN
NATURA

KG

4.000

R$

5,00

COOPGEAF

4.000

IN
NATURA

KG

14.000

R$

4,50

COOPGEAF

14.000
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larvas, de acordo com
Resolução 12/78 da CNNPA.

7

8

9

10

11

a

BATATA DOCE- de primeira,
Deve
apresentar
as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BEIJU DE MANDIOCA, SEM
AÇÚCAR- Produto a base de
farinha
de
mandioca,
preferencialmente agroecológica.
De primeira qualidade, textura
crocante, livres de contaminação
química, física ou biológica,
acondicionada
em
sacos
transparentes, atóxicos e lacrado,
na embalagem deverá indicar:
procedência, data de validade (3
meses). Embalagem individual de
500g. O produto deverá ter
certificado de Vigilância Sanitária
Municipal.
BEIJU RECHEADO COM COCOProduto a base de farinha de
tapioca, folhado, com recheio de
coco. De primeira qualidade,
textura crocante, livres de
contaminação química, física ou
biológica, acondicionada em
sacos transparentes, atóxicos e
lacrado, na embalagem deverá
indicar: procedência, data de
validade (3 meses). Embalagem
individual de 500g. O produto
deverá
ter
certificado
de
Vigilância Sanitária Municipal.
CHUCHU - De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
CEBOLINHA- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.

IN
NATURA

KG

2.500

R$

5,00

COOPGEAF

2.500

IN
NATURA

PCT

2.000

R$

10,00

COOPGEAF

2.000

IN
NATURA

PCT

2.000

R$

15,00

COOPGEAF

2.000

IN
NATURA

KG

1.000

R$

3,40

COOPGEAF

1.000

IN
NATURA

MAÇOS

800

R$

6,00

COOPGEAF

800
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COENTRO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
COCO RALADO, FRESCO- Fruta
oleaginosa, tipo coco seco ralado,
conforme NTA-57 (Dec. 12.486
de 20/10/78) de primeira
qualidade,
com
casca
apresentando
tamanho
e
conformação uniformes, isenta
de fermentação e mofo, ausência
de sujidade, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Em embalagem de 500g.
COUVE FOLHA- Hortaliça fresca,
com folhas íntegras e de primeira
qualidade, limpa, lavada e
escovada, coloração uniforme,
isenta de sujidades, insetos
parasitas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não devem apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
FARINHA DE MANDIOCA Especificação:
Fina,
branca,
torrada, tipo 01, embalada
empacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo, acondicionados em
fardos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo 05(cinco) meses
a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Unidade de
compra kg.
FEIJÃO- Tipo 1, constituído de
grãos inteiros, limpos, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, de animais, fungos, ou
parasita, fragmentos estranhos,
umidade. Embalagem própria,
atóxica, intacta, transparentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade, marca
do fabricante e peso. Prazo de
validade de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade
de compra 1 kg.

IN
NATURA

MAÇOS

2.500

R$

3,50

COOPGEAF

2.500

IN
NATURA

PCT

1.000

R$

25,00

COOPGEAF

1.000

IN
NATURA

MAÇOS

1.000

R$

4,00

COOPGEAF

1.000

IN
NATURA

KG

3.000

R$

6,00

COOPGEAF

3.000

IN
NATURA

KG

2.000

R$

10,00

COOPGEAF

2.000
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19

20

21

22

HORTELÃ- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MANJERICÃO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJAFruta
de
boa
qualidade, tamanho, cor e
conformação
uniformes,
e
maduras.
Procedentes
de
espécimes vegetais genuínos e
sadias, aroma, cor e sabor
próprios da espécie. Apresentar
grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Isento de ferrugem,
terra, sujidades, larvas ou corpos
estranhos aderentes à superfície
da casca; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
LIMÃO
Fruto
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo
e coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO
VERDEFruto
de
tamanho
grande,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo,
coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
MELANCIA - Fruto de tamanho
grande,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.

IN
NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

COOPGEAF

1.000

IN
NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

COOPGEAF

1.000

IN
NATURA

KG

40.000

R$

3,50

COOPGEAF

40.000

IN
NATURA

KG

300

R$

3,99

COOPGEAF

300

IN
NATURA

KG

5.000

R$

3,50

COOPGEAF

5.000

IN
NATURA

KG

5.000

R$

2,60

COOPGEAF

5.000
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MAXIXE: De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS
CAIPIRA:
Tamanho
Grande/Médios, cor branca ou
vermelho de granja familiar,
íntegro, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas, isentos de
sujidades, sem pontos de fungos,
apresentar casca lisa, sem
rachaduras. Com registro nos
órgãos de inspeção sanitária, as
especificações
de
vigilância
sanitária e recomendações do
Ministério da Agricultura – SIF,
SIE ou SIM. Embalagem em caixa
de papelão, acomodados em
bandejas de papelão. Entrega de
7 dias, no máximo após postura.
PIMENTÃO – fruto fresco de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; verde, limpo;
isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
QUIABO– fruto capsular, cônico,
verde e peludo, de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas
ecorpos
estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
SALSA- De primeira, em molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e
cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.

IN
NATURA

KG

200

R$

6,30

COOPGEAF

200

IN
NATURA

DÚZIA

100

R$

12,00

COOPGEAF

100

IN
NATURA

KG

300

R$

4,50

COOPGEAF

300

IN
NATURA

KG

400

R$

6,00

COOPGEAF

400

IN
NATURA

MAÇOS

800

R$

3,00

COOPGEAF

800
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POLPA DE FRUTA - De primeira
qualidade, extraída da polpa da
fruta integral, 100% natural,
pasteurizada, sem adição de
conservantes,
embalagem
externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg.
Embalagem do produto contendo
marca, data de validade (mínimo
24 meses a partir data de
entrega)
lote,
informação
nutricional
e
SELO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
e
registro. Entregue refrigerado a 4 graus. Conforme instrução
normativa em vigor. SABORES:
acerola, goiaba, manga, caju,
maracujá, umbu, cacau, cajá,
coquetel de frutas.
PALMITO FRESCO: haste de
palmito fresco, de colheita do dia,
sem aspecto de enrijecimento,
livres
de
danificações,
enfermidades, terra aderida,
sujidades, parasitas e larvas,
livres de odores estranhos,
injúrias
e
sinais
de
apodrecimento
ou
fungos.
Condições adequadas até sua
entrega.
TAPIOCA GRANULADA: de boa
qualidade, distribuído em pacote
de 1kg. Para elaboração de
mingau. Apresentar coloração
branca, livre de pontos de fungos,
refrigerada,
transporte
e
conservação
em
condições
adequadas até a sua entrega. Com
ausência de sujidades, parasitas
e/ou larvas.
TANGERINA – De primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Peso
de no mínimo 80 g a unidade.
Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA.

IN
NATURA

KG

8.500

R$

9,00

COOPGEAF

8.500

IN
NATURA

HASTE

1.000

R$

12,00

COOPGEAF

1.000

IN
NATURA

PCT

1.500

R$

9,00

COOPGEAF

1.500

IN
NATURA

KG

80.000

R$

4,50

COOPGEAF

80.000
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AGRICULTURA FAMILIAR- MERENDA ESCOLAR - GRUPO FORMAL - COOPADESBA
ITENS

1

2

3

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
ABÓBORA: fruto de tamanho
grande limpa e acondicionada de
forma a evitar danos físicos.
Ausência de parasitas, sujidades,
larvas e corpos estranhos
aderidos
à
casca,
com
características íntegras e de
primeira qualidade de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
AIPIM: de boa qualidade, o
tubérculo deve ter o aspecto
alongado, cheiro e sabor próprio,
sem fiapos, com cozimento
garantido, compacto e firme,
isento de material terroso,
parasitas, mofos e sem partes
arroxeadas, sem folhas e sem
talos, raízes íntegras, livres de
sujidades, larvas ou corpos
estranhos; Limites máximos de
resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
ALFACE
LISAClassificação/Características
gerais: constituída de alface de
ótima qualidade, sem defeitos,
com folhas verdes sem traços de
descoloração
turgescente,
intactas,
firmes
e
bem
desenvolvidas.
Deverão
apresentar coloração e tamanho
uniformes e típicos da variedade.
Não serão permitidos defeitos
nas verduras que afetem a sua
coloração e a sua aparência, estar
livre de enfermidades e insetos,
não estar danificada por qualquer
lesão de origem física ou
mecânica que afete a aparência.
Embalagem: o produto deverá
estar
acondicionado
em
embalagem plástica, flexível,
atóxica, resistente, transparentes
para cada Maço.
AMENDOIM COM CASCA- de
primeira qualidade, lavado ou
escovado, coloração uniforme;
isentos de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à casca. Não
deve apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou
biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
Embalagem de 30kg.

VALOR
UNITÁRIO

MARCA

UND.

QUANT.

IN NATURA

KG

3.000

R$

4,50

IN NATURA

UND

3.000

R$

4,00

IN NATURA

MAÇOS

500

R$

4,50

IN NATURA

KG

4.500

R$

12,00

PRODUTOR
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6

7

8

BANANA TERRA - de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BANANA PRATA- de primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BATATA DOCE- de primeira,
Deve
apresentar
as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
conservação e 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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
BEIJU DE MANDIOCA, SEM
AÇÚCAR- Produto a base de
farinha
de
mandioca,
preferencialmente agroecológica.
De primeira qualidade, textura
crocante, livres de contaminação
química, física ou biológica,
acondicionada
em
sacos
transparentes, atóxicos e lacrado,
na embalagem deverá indicar:
procedência, data de validade (3
meses). Embalagem individual de
500g. O produto deverá ter
certificado de Vigilância Sanitária

IN NATURA

KG

4.000

R$

5,00

IN NATURA

KG

14.000

R$

4,50

IN NATURA

KG

2.500

R$

5,00

IN NATURA

PCT

2.000

R$

10,00
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Municipal.

9

10

11

12

13

14

BEIJU RECHEADO COM COCOProduto a base de farinha de
tapioca, folhado, com recheio de
coco. De primeira qualidade,
textura crocante, livres de
contaminação química, física ou
biológica, acondicionada em
sacos transparentes, atóxicos e
lacrado, na embalagem deverá
indicar: procedência, data de
validade (3 meses). Embalagem
individual de 500g. O produto
deverá
ter
certificado
de
Vigilância Sanitária Municipal.
CHUCHU - De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
CEBOLINHA- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
COENTRO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
COCO RALADO, FRESCO- Fruta
oleaginosa, tipo coco seco ralado,
conforme NTA-57 (Dec. 12.486
de 20/10/78) de primeira
qualidade,
com
casca
apresentando
tamanho
e
conformação uniformes, isenta
de fermentação e mofo, ausência
de sujidade, parasitas e larvas, de
acordo com a resolução 12/78 da
CNNPA. Em embalagem de 500g.
COUVE FOLHA- Hortaliça fresca,
com folhas íntegras e de primeira
qualidade, limpa, lavada e
escovada, coloração uniforme,
isenta de sujidades, insetos
parasitas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não devem apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.

IN NATURA

PCT

2.000

R$

15,00

IN NATURA

KG

1.000

R$

3,40

IN NATURA

MAÇOS

800

R$

6,00

IN NATURA

MAÇOS

2.500

R$

3,50

IN NATURA

PCT

1.000

R$

25,00

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

4,00
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FARINHA DE MANDIOCA Especificação:
Fina,
branca,
torrada, tipo 01, embalada
empacotes
plásticos
transparentes,
limpos,
não
violados,
resistentes,
que
garantam a integridade do
produto até o momento do
consumo, acondicionados em
fardos. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
informações
nutricionais,
número de lote, datada validade,
quantidade do produto. Prazo de
validade mínimo 05(cinco) meses
a partir da data de entrega na
unidade requisitante. Unidade de
compra kg.
FEIJÃO- Tipo 1, constituído de
grãos inteiros, limpos, novos e
sadios. Isento de matéria terrosa,
pedras, de animais, fungos, ou
parasita, fragmentos estranhos,
umidade. Embalagem própria,
atóxica, intacta, transparentes. A
embalagem
deverá
conter
externamente os dados de
identificação,
procedência,
informação nutricional, número
de lote, data de validade, marca
do fabricante e peso. Prazo de
validade de no mínimo 06 (seis)
meses a partir da data de entrega
na unidade requisitante. Unidade
de compra 1 kg.
HORTELÃ- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MANJERICÃO- De primeira, em
molho, apresentando grau de
evolução completo do tamanho,
aroma e cor própria. Com
ausência de sujidades, parasitos e
larvas, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
LARANJAFruta
de
boa
qualidade, tamanho, cor e
conformação
uniformes,
e
maduras.
Procedentes
de
espécimes vegetais genuínos e
sadias, aroma, cor e sabor
próprios da espécie. Apresentar
grau de maturação tal que lhes
permita suportar a manipulação,
o transporte e a conservação em
condições adequadas para o
consumo. Isento de ferrugem,
terra, sujidades, larvas ou corpos
estranhos aderentes à superfície
da casca; Limites máximos de

IN NATURA

IN NATURA

KG

KG

3.000

2.000

R$

R$

Gerson
de
Jesus Couto

1.500

Alan Frank
Bitencourt
Santo

1.500

Ivani
Santos

1.000

6,00

dos

10,00
Josivaldo de
Jesus
do
Espirito Santo

1.000

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

MAÇOS

1.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

KG

40.000

R$

3,50

-

-
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resíduos de agrotóxicos fixados
pela ANVISA.
LIMÃO
Fruto
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo
e coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
MILHO
VERDEFruto
de
tamanho
grande,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; fresco, limpo,
coloração uniforme; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas e corpos estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica.
MELANCIA - Fruto de tamanho
grande,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; isento de sujidades,
insetos, parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
MAXIXE: De primeira qualidade,
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, de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
OVOS
CAIPIRA:
Tamanho
Grande/Médios, cor branca ou
vermelho de granja familiar,
íntegro, sem escurecimento ou
manchas esverdeadas, isentos de
sujidades, sem pontos de fungos,
apresentar casca lisa, sem
rachaduras. Com registro nos
órgãos de inspeção sanitária, as
especificações
de
vigilância
sanitária e recomendações do
Ministério da Agricultura – SIF,
SIE ou SIM. Embalagem em caixa
de papelão, acomodados em
bandejas de papelão. Entrega de
7 dias, no máximo após postura.

IN NATURA

KG

300

R$

3,99

-

-

IN NATURA

KG

5.000

R$

3,50

-

-

IN NATURA

KG

5.000

R$

2,60

-

-

IN NATURA

KG

200

R$

6,30

-

-

IN NATURA

DÚZIA

100

R$

12,00

-

-
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28

29

PIMENTÃO – fruto fresco de
tamanho
médio,
com
características íntegras e de
primeira qualidade; verde, limpo;
isento de sujidades, insetos,
parasitas, larvas e corpos
estranhos aderidos à superfície
externa. Não deve apresentar
quaisquer lesões de origem física,
mecânica ou biológica de acordo
com a Resolução 12/78 da
CNNPA.
QUIABO– fruto capsular, cônico,
verde e peludo, de tamanho
médio,
com
características
íntegras e de primeira qualidade;
fresco,
limpo,
coloração
uniforme; aroma, cor e sabor
típicos da espécie; isento de
sujidades, insetos, parasitas,
larvas
ecorpos
estranhos
aderidos à superfície externa.
Não deve apresentar quaisquer
lesões de origem física, mecânica
ou biológica de acordo com a
Resolução 12/78 da CNNPA.
SALSA- De primeira, em molho,
apresentando grau de evolução
completo do tamanho, aroma e
cor própria. Com ausência de
sujidades, parasitos e larvas, de
acordo com a Resolução 12/78
da CNNPA.
POLPA DE FRUTA - De primeira
qualidade, extraída da polpa da
fruta integral, 100% natural,
pasteurizada, sem adição de
conservantes,
embalagem
externa de plástico atóxica,
transparente, pacote de 1 Kg.
Embalagem do produto contendo
marca, data de validade (mínimo
24 meses a partir data de
entrega)
lote,
informação
nutricional
e
SELO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
e
registro. Entregue refrigerado a 4 graus. Conforme instrução
normativa em vigor. SABORES:
acerola, goiaba, manga, caju,
maracujá, umbu, cacau, cajá,
coquetel de frutas.
PALMITO FRESCO: haste de
palmito fresco, de colheita do dia,
sem aspecto de enrijecimento,
livres
de
danificações,
enfermidades, terra aderida,
sujidades, parasitas e larvas,
livres de odores estranhos,
injúrias
e
sinais
de
apodrecimento
ou
fungos.
Condições adequadas até sua
entrega.

IN NATURA

KG

300

IN NATURA

KG

400

R$

IN NATURA

MAÇOS

800

R$

IN NATURA

IN NATURA

KG

HASTE

8.500

1.000

R$

R$

R$

4,50

-

-

6,00

-

-

3,00

-

-

João
do
Espirito Santo

2.125

Conceição de
Jesus

2.125

Alexsandro
de Jesus de
Almeida

2.125

Vanilton
Bitencourt
Santo

2.125

9,00

12,00

-
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TAPIOCA GRANULADA: de boa
qualidade, distribuído em pacote
de 1kg. Para elaboração de
mingau. Apresentar coloração
branca, livre de pontos de fungos,
IN NATURA
refrigerada,
transporte
e
conservação
em
condições
adequadas até a sua entrega. Com
ausência de sujidades, parasitas
e/ou larvas.
TANGERINA – De primeira, in
natura, Deve apresentar as
características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente
desenvolvido, bem formado,
limpo, com coloração própria,
livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de
IN NATURA
conservação e grau de maturação
tal que lhe permita suportar a
manipulação, o transporte e a
conservação
em
condições
adequadas para o consumo. Peso
de no mínimo 80 g a unidade.
Com ausência de sujidades,
parasitos e larvas, de acordo com
a Resolução 12/78 da CNNPA.

PCT

1.500

R$

9,00

-

-

KG

80.000

R$

4,50

-

-

Mais informações na Sede da Comissão Permanente de Licitação situada na
Prefeitura Municipal de Ituberá, com sede na Praça Ruy Barbosa, Nº 58, Bairro
Centro, Ituberá – BA, CEP. 45.435-000, no horário das 8:00 às 12:00h ou pelo email: licitacao@ituberá.ba.gov.br;
Ituberá, 25 de fevereiro 2022;

LUZINÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS
(Presidente),

Décio Souza de Carvalho
Membro

Helba Nunes Nascimento,
Membro
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