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10
Abacate

Abacate de 1u qualiclatl:. tamar:

eonsumo Imediato e L'l : escalâ,

prazo máximo de 5 ,cinco) '<

Características: Prodr-rto eleciouat

devendo ser maduro e entre mr

oriundos do manuseio e 1i'ansporte

a2
Atóbora
madura

Abóbora madura reclot:da da c

madura, firme. corTl PCt:'[rnculo.

sem podridão' Tamanho ,requeno,

Com aspecto, consistêriqia e.c
espécie. isento.s de utrit,ade extet

sabor anormais, de contrrsões e le:

parasitas, bem colro cie, âan'

Embalagens limPas, se':íIS, dt I

alterações externas ott irliernâs n

odor ou sabor estranho a( s lnesmo

03
Abobriúa

verde '

Abobriúa verde, tiPo tílenina,'

natura, especie italiarrl t tr "caipit

lippa, firàe (nào tnttrclr )) c Pesa

cor clara, colrl ;câscâ \/(-' 'cle e ma

comprimento de 150 a - O0rnnr c

Em bom estado (sen-r manciras

âlterações que os tol'ttç'tt irnpropr

de contusões e lesões. dl umidad

e/ou sabor anormais, dc insetos.

como de danos Poi estcs ')rovoca(

04 Aiface Lisa
Alface Lisa - Pés corn lr'rlhas

verde bLilhante de taua:tho
Livre de suiidades. 

-

lis

uni

o Unidade
Preço

unitário

r e coloração, unifoÍÍnes,
o decorrer da semana no
rs alltes do vencimento.
com polpa firme e intacta,
rlro, sem danos' fisicos,e

Kg
1,ul

ca verde escura. Limpa,
m rachaduras, sem mofo,

1m'pe!o entre 1 a 2 quilos.

oraçào característicos da

'r' anormaÍ. de cheiro elou
es, de insetos, bolores e/ou

' por ,estes provocados.
Lterial que não provoque
produtos e não transmita

Kg lq9J-\

re primeira"qualidade, in
. FreSca (colheita recente),
.. conr polpa abundante, de

.r. Tamanho pequeno, cgm
iiâmetro entre 40 e 70mm,
nào âpodrecidos ou com
i para o consumo); lsentos
.'xterior anormal, de cheiro
clores e/ou" parasitas,' bem

.Kg 3,Lç

e {i.rmes, viçosas e de cor
rne e típico da variedade: Unidade /,(r

c§Pí; ;i iãj.ià't ;ü,lor-s: - Ir:'iseÚ 3 Ló? 5i p uÚ3
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05 Alho (Dente)

Çondimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto
fisico ern cabeça, tipo"branco ou rosa, aplicagão cullnária em
geral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros, sem partês
murchas, sem fungos, sem podridão, sem deformações, cultivar
bem desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superior a.

1 50e.

Kg 26,w

06 Alho Pasta

Alho em pasta, 100% alho, sem sal, sem adição de água,
pfeparada através da transformação do dente,de alho de boa
qualidade, com dados de identif,rcação do prodüto, data de
validade, peso líquido, marca do fabricante; e de pcordo coÍl as
Normas/e ou Resoluções vigentes. Balde com 20 ks.

Kg * o,00

07 Banana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL -'fresca, de primeira, em
p'encas, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme,
em condições adequadas paríi consumo " imediato, bem
desenvolvid4 com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporté. Deverá
apresentargrau de maturação tal qr.' p"r-ita suportar a
manipulação, o transporte e a'conservação errr condições
adequadas para o consumo mediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira ou ernbalagens."

Kg '\ l1

'08 Banana Prata

Banana Prata ORGAÀIICA - fresc4 de primeira, em pencas,
apresentando tamanho, cor e" conformação uniformé, em
condições adequadas pard consumo imediato, ' bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e
mecânicos oriundos ilo manuseio e transporte. Deverá
apresentar grau de maturação tal que. permita suportar a
manipulação, o tansporte .e. a cqnservação em condições
adequadas para o consunao fnediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas'de madeira ou embalagens.

Kg

09 Batata doce

BaÍata doce branca, porte médio/grande de boa qualidade,
fresca, compacta e firme, apresentando tamanho uniforme e
suficientemente .desenvo'lvida, estando livre de enfermidade,
defeitos graves que alterem a conformação e aparência, sem
.lesõds de origem fisica/mecânica (rachadufas, perfurações,
cortes). Grau de maturação tal. que permita spporfar a
manipulação, o transporte e â conservagão em 'condições

adequadas para o oonsumo mediato e

AOondicionadas em embalagens adequàdas,
imediato.

Kg \,19

10 Batata inglesa

Batata inglesa, fresca, compacta e Íirme, apresentando tamanho
uniforme e suÍicientemente desenvolvida, estando livre de
enfermidade, defeitos graves que
alterem a conformação e aparênci4 sem lesões de origem
Íisica/mecânica (rachaduras, perfuraÇões, ' cortes),
acondicionadas em embalagens adequadas ao transporte.

Kg j,g1

Ass/CARIMBo do For:necedor do preço
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- de bba'textura e'grande
,:oloração verde brilhante.
:" serl sujidades ou outros
':ncia ou qualidade.

@
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qualidzi ,e. tamaúo e : colóiação
ta, sem i,.'sões,de origem fisica ou

perfurat'r"es,cortes), em perfeitas
,. acond ionadas em embalagens

ll'esca. c, ,npactá e hrme, isenta de
rn'oso e rrnidade externa anormàI,
nles, de, ,'ndo ser berir desenvolvida,
da para o ,:'ans

aseiro - !]iscoito feito a base de
boa qtla,rlade e livres de sujidades.

)as por'. ridade. boa aparência. Os
de (tamai,,:o e forma).
lrrhas ci -'iras". éom ôs SeÁuintes
: trigo, r ;ri'i[1ru integral, margarina,
1rrínricos. ,abor e cor característicos,
iralagens de polietileno' atóxica,
; ê rotu las com identificação na
Itrgredienr, s, infofmação nutricional,
de fabri ,çào e validade. Sabores

qualidac
laterais.

amarelacr'
ü'sua apr i

a.qualidir
lnas a un':
acia. linr 

'

lisiológ; :

I COnServr

iesco e

: gdor agr

:CS" ITIâC]

itel selTt

rrsporte i

,/grande

Jefeitos r,,

r)r e .COll l

'veLá apr, ,

x llranll ,

:s acleqlla ;

rtar acor ;

: tL.

-'. tamanho médio, pesando
ade" 

lestar 
fi siologicamente

r. com coloração própria,
)s, pragas e doengas e estar

r:ão e rnaturaÇã

com grau de aturação
,rdável,'.consistência firme,
'cados, nem om,bro verde.
c [ormidades, devidamente
'rntrega.sem danos físicos e

e boa qualidade, fresco,
rios (rachaduras e cortes),
'rnação unilorme, devendo
cntar grau de maturação tal
lçào..o transporte e a
rs para o consumo mediato
cionados em embalagens

,úrI UlfiiiTlillriri
E CIA UTDA
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11 Berinjela
i

Berinjela comum, boai

uniforme; 'flrrile e intac
mecânica (rachaduras.
condições de consuln(
adequadas ao transoorte.

t2 Beterraba

Beterraba de primeira.
enfermidade§ material
tamanho, coloração rrni li
devidamente acondic i on,

13

Biscoito de

Polvilho
Caseiro

Biscoito de Polvilho (
polvilho-, óleo e ovos de

Biscoito de 4 a 5 glar
biscoitos com unifonnidi,

t4
Biscoitos Tipo
"Boiachinhas

caseiras"

Biscoitos Tipo "Bolacl,
ingredientes: farinha cl,

fermento, sem aditivos
textura crocgnte, enri
hermeticamente fechada
embalagem(rótulo) dos
peso, fornecedor, data
variados.

l5 Brócolis

Brócolis ramoso,.de boi,
número de ramificàçoe:
Folhas. firmes sem áreas

defeitos oue oossâln alrer

t6 Cebola branca

Cebola branoa'de prinrei,
entre cem a duzentos gr,
desenvolvida, bem l'orn,
Iivre de danos mecânieos.
em perfeitas condições di:

l7 Cenoura

Cenoura Produto
intermediária. Apreserrtl
não apresentar perÍuraçi
Corpo cilíndrieo unil.or';
acondicionadas para o 1r:

sanitários.

18 Chuchu

Chuchu porte médir
compacto'e firme, senr

apresentando tamanho, c

ser bem desenvolvido. {)
q'ue permita suportar
conservação em condiçi,
e imediato. Deverão e,

adequadas Dara o [rausno

Centro - Brazópolis - t'vtc - CEP 375:.1íl'()00
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t9
Cogumelo

Shimeii
branoo

COGUMELO SHIMEJI BRANCO Nome cieútifico
Pleurotus ostreatus, de primeira, frescos, sem mofos, manchas
ou sujidades. Deve ser fornecidos em embalagens limpas, de

material que não provoque alterações externas ou internas nos
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,
.rão d.u.- apresentar umidade excessiva rta lembalagem.

Acondicionados de preferência ern embalagem plástica
transparente de 1000 gr, com rotulo impresso fabricante, data
de fabric4ção e validade. 

..

Kg

20 Couve

Couve (folha): Tipo manteiga de tamanho médio, talb verde ou
roxo, inteiros, , coloração uniforme e sem manchas. Bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de matérial terroso, livre
de sujidade, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportes.

Kg

21 Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade livre de sujidades /ou qu4lquer outro tipo de

contaminantes, com cor, sabor e' úoma caracteirísticos do
produto. Apresentação em unidades individuais (unidades de

30 srarnas).

Kg ll,y
22

,Feijão

Carioca

Feijão Cayroca, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, li§o,
isento de matéria terros4. pedras ou corpos estraúos, fungos
ou oarasitas e livre de umidade.

Kg 3,g1

23

t

Geleia'

Geleia Sabores diversos - obtida da cocção de frutas inteiras
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;
admitindo adição de glicose ou açúcar invertido; isento de

sujidades; parasitos e laras;, livre. de ferryentações e

substâncias estranhas a sua composição; em embalagem
hermeticamente fechada e"suas condições deverão estar de

acordo com.a Resolução - CNNPA no 12, de 24107178'e RDC
272 de 22109105 e suas alteracões posteriores

Kg Irfu

24
Geléia

orgaruca

Geléia.orgânica (Sabores diversos), obtida da cocção de frutas
inteiras ou em pedaços; ausente.de corantes e aromatizantes
artificiais; admitindo adição de glicose ou agúcar invertido;
isento de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentações e

§ubstânciai estranhas a sua composição; em embalagem
hermeticamente fechada e suas coniições deverão estar de
acordo com a Resolução - CNNPA no l2,.de 24107178 e RDC
272 de 22l0gl\5 e suas alteracões posteriores. ,'

Kg

25 lnhame
:

Inha4e de primeira qualidade, com coloração .e "tamanho

uniformes típicos da variedade, sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos que possam

alterar sua apar&rcia e qualidade. Livre de resíduos' de

fertilizartes. De colheita recente.

Kg

:'

3,%)

ASsICARIMBO do Fornecedor do preço
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Laranja Ponkan - Plodrrt, corn col
Laranjas íntegras. llnle: . lantanh
próprio para o consunr ). scnr (

(cor-no baiia suculência. resão prol rr

umidadç e boloi). nâo e;ral arndrs
rnecânica ou física. nratr,raçào m, t

incipalmente i nl -'r'namenl
Leite Pasteurizado Tipo j i. enrbalzr
resfriado, elaborado a pa:'tir do le r

mínima de 04 dias a con irrrla dar
atender as normas e regularn,,r
comerciali

Mandioca am,arela in naLrra extra"
médio a grande cáract.,'ísticas r I

rachaduras e sem suiiclnd :s. Consi.i

Mandioca Branca. in nlililra extr.l
médio a grande cal'act(:'ísticas r I

rachaduras e sem sujidaclcs. Consi: r

§,Iandioquinha Salsa i D,: primeiil r

e firme" isenta de en[c'rliclades
TERROSO e umidade extenra ari)
uniformes, devendo scr bem de:.t;
físicos ou mecânicos r,r'iurrdos I

Acondicionado em emhaiagenr adr r,

causar danos físicos e conlaminaci.r

Mel de abelha europcizr
5glsachê.

a ,.

Mel de abelha europeia pLrlo

Molho de tomate oryânico envasr, l,

sem aditivos químicos, scm gordu ;.r

hidrogenada e corn grurr ',r'ix ndeq :

tvtnrá,rgo C.ON\/bNCQ Xaf-il;',:
fresco,.com aspecto, cor. cheiro e ;r,

amádurecimentó adequado pal'a

intacta, sem danos físicos oriündr.s
Consurno imediato e cur escala. r.

máximo:5 (cinco) clias antes clo ve ,

EMATER.MG

Ru a cap i rão í*-* i c *'"': 
3'"i ; là -tt't'

ã:iff l'ffi *il,;s i ::l: fl';??t

Larunja.
Poúan

Leite
Pasteurizado

Tipo B

Mandioquiúa
Salsa;.

Mel de abelha
europeia
(Sachê)

Mel de abelha
europeia

Morango.

ação e odor característicos
rnedio. graLl de maturaçãc
:'citos externos e intemos
,rda, imaturidade, podridão,
lda, murcha ou com lesão
ia, sem ataque de insetos.

Kg

_{

)fr
l,r (embalagem de 0l Litro),
,,: cru fluido. Com validade
lc cntrega. O produto deve
taçôes sanitiirias para a

Litro J,{1
ll'esca. com casca, tamaúo
r:clonals sem lungos, sem

'ncia firme.

,(

Kg ),qo

t

ii'esca, Gom cascp, tamanho
icionais. sem fungos, sem
,trtcia firme.

Kg ),qo

túalidade, fresca, compacta
iSENTA DE MATERIAL
mal. tamaúo e coloração
:rvolvida, isenta de danos
) manusei-o e 'transporte.

uada para o transporte sem
sanitária.

Kg 5,%a

:chê (Apis mellifera), com
Kg

Kg
31 ,?c

r em.embalagem de 2 kg ,
trans, sem gordúra vegetal
lo

Kg

eira qualidade, in natura,
bo1 próprio, em estágio de
ronsurno, polpa firme e
do manuseio e transporte.
o decorer da semana no
inrento. .,,pFRMEItCtl

Kg

)0 lr qUiri'Â

[B.OD
iUli liiirr'ir

si

Hil"iizi - i*' psl 
^i,g-:.','-?,:
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35 Mqrango

;

Vtoãgo OnCÃNICO; primeira qualid'ade, in natura, fiesco,

com aspecto, cor; cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e

intacta, sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte.

Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no

maximo 5 (cinco) dias antes do'vencimento. 
-

Kg

36

I

Pimentão
Vermelho

Piã"ntã-vermelho 
-- 

Vegetal in natura, tipo: pimentiio extra

vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação:. limpo, firme,

com pedúnóulo, com peie lisa e brilhante, sem danos

cícatnzados ou não-, §em manchas; sem podridão, sem

deformações, sem areas murchas ou queimadas. Corl

vermelho, intenso e unifotme, bem desenvolvido, de'tamanfuo

médiq - comprimento entre 80 e 100 Ílm e diâmetro basal de

50mm paralmais - e com Isento de insetos, larvas ou parasitas,

bem como de danos por estes prôvocados. Pouco ter-npo de

êstocagem. Fomecido em embalagenq .limpas, secas, de

material qpe não piovoque alterações externas ou intemas nos

orodutos e não transmita odor ou sabor estranhoãos mesmos.

Kg jt,gf,

37 Poupa de fruta

p"t 
e a. frutas vermelhas (Amora, Morango e/ou Framboesa),

Composto líqqido extraído pelo esmagamento d3s partes

comestíveis de frutas carnosas; apresentação na forma polpa de

fluta con'gelada; líquido obtido da fruta madura ê sã; processo

tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure

sua apresentação e conservaç:áo . até o consumo; isento de

Íiagmenps dás partes'nao cóméstíveis e sem açúcar;-com

aspicto 
'em 

pasta pole., cor, cheiro e sa6or próprio;

acondicionado em embalagem plástica de 1 kg cada unidade; e

suas condições deverão estar de acordo com a Resolução -.

CNNPA no 12, de 24107178 e RDC 272, de 22109105 e suas

alterações posteriores. Deve atender às normas de rotulagem

geral, nutricional e específicas no respectivo Regulamento

Íécnico, devendo apiesentar identificação e conlato do

fornecedor,' nome dô produto, peso, prazo de validade,

informacões nutricionais e selQ de inspeção sanitária.

Kg

38 Pepirro

Pepino in natura. de primeira qualidadg fresco, compacto e

fltrme, apresontando tanranho uniforme e suficientemente

desenvolvida, eslando livre de enfermidade,_ defeitos graves

que alterem a conformação e aparência, sem lesões.de origem

fisiea/mecânica (rachaduras, perfurações, : 
' 

cortes).

Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e

sesuranÇa sanitária.

Kg \,w

39 Quiabo liso

QuiuUo.liso, de primeira (boa qualidade), tanianho e colorBção

uniforme§, sem danos fisioos e mecânicos oriundos de

transporte, (rachaduras e cortes), embalagens adequadas ao

transoorte e seguranÇa sanitária

kg

618

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço



40
'Repolho

brartco

Repolho bran-co, vegetal in natun
aliúsntar. Apresentação: firme 

.

íntegras, não espigada. Sem racha

deformações. Cqr: verde
desenvolvido, tamanho uniiár'io.
adequados. Isento de insctos. larvr
danos por estes.provocados, coi

CNNPA. O produto devcrá ser al'

de estocagem. Entregues eln ent
qüe convenientemente protegida
rasgos nas folhas exter'iorcs. peqrr

na parte superior.

4t Tomate in
natura.

Tomate in natura, grupo oblongo.
estado de maturação, poden?o sei

ou do subgrupo Pintaclo ou do sr-Lb.

haja mistura ,.dos subgrtrpos rta

srande (maior oue (rOnrnr). Caira t

42
Tomate cêreja

in natura

Tomate cereja in natura, ailicaçr
limpo, íntegro. senr rachacluras. :,

sem deformações" senr áreas qttt'
Cor: vermelho. unif,ornrc. apresen

ç grau de maturidade adequado.
parasitas, bem como de.clanos po;

Resolução 12178 da CNNPA. Corr

Fornecido ern embalagens.lirlpas
p.ouoqrá alteraçoes e\tcnlas ou'
transmita odor ou sabor estranho ir

43
Vagem

macarráo

Vagem macarrão - boa qualidadi
apresentando tamanho LuriÍi

desenvolvida, estando livre de c

q'ue alterem a conformáção e apar

fisica/mecânica (rachaduras, per

estar acondiciônados em embala.l
de acordo com o cronograma de'er

44 Pão Caseiro

Pãb caseiro de trigo com 25 !
seguintes ingredientes: farinha
fermento, sem aditivos quírnico
atóxico , hermeticameflte fe,
identificação na en-rbalagem(r

infotmação nutriçional. peso. fbn,
validade. Pão de 25 grarnas por ur:

slsTEMA REFEREN{.!.\L DE PREçOS DA

AGRICULTU RA FAMILIAR'''riRA COMERCTALIZAçÃO

NO PNAE NO : L;L DE MINAS
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7 l::

" repolho branco, aplicação:
de folhas bem unidas e

irrras, manchas, podridão ou
i,iro-esbrânquiçado. Bpú
),,'so e grau de maturidade
s ou parasitas, berhtomo de
{'irrmô Resolução .12178 da
'G sentado com pouco tempo
alagens ou a granel, desde
. São admitidos pequenos
nas.contusões e leves cortes

Kg

Q",çc

oloraçâo em função do seu
«lo .subgrupo Verde maduro
rupo RosaCo, desde.que não
resma embalagem. Classe
rru 20ks.

Kg 3, (o

o: alimentar. Apresentagão:
:nr manchas, sem podridão,
r:radas por sol ou por frio.
arrdo tamanho característico
::nto de inseios, larvas ou
r'sles provocados, cpnforme

lrouco ternpo de estocagem.
:iecâs, de material que não

luternas nos produtos e não
r: tTIeSIIIOS.

Kg

fiesca, compacta e firme,
rne e suficientemente
i'ern-ridade, defeitos graves
rrcia; sem lesões de origem
i,r'agões, cortes). Deverão
rrs teladas, em quantidades
liega.

kg. \ crâ

'Íilras, produzidos com os
l : trigo. ovos. leite, óieo,
;. Embalados em material
l: rdas e . roiuladas com
r,Lrlo) 4or ingredientes,
', edor. data de fabricação e
cr;rde" doce ou sálsado.

Kg Ls 9"

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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45 Café

cafe torradô e moído, qualidade recomendável: Café Superior de

cafés dasrespéqies aráriica e/ou robusta/conilon,^constituído, no

mínimo, por grãos de. cafe tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira

(CoB). embalado em pacotes de 5009 inviqladas, com registro de

àata de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalageni. A

validade niínima deverá ser de 04 (quatro) meses l partir da entrega

do produto. As embalagens deverão estar acondicionadas em fardos

ou ãmcaixas de papelão, com peso variando.de'5,0 kg 4 10,0 kg-

I(o

JBCC

46 úcula. Rúcula de 1" quàlidade (folhas noYâS, verdes, viçosas, tenras) Maço L,a1

CADASTRO DE POS SÍVEIS FOR}..IECÊDORES

Nome:. Tel.: Email

Cidade: Produtos:

818

Asó/cARlMBo do Fornecedor do preço
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PESQUISA D;: PREÇOS

mmffi
ffi§#ffi
ffiffi:
IN§fiÍí.lTio

i§P,!HL,
*i§êi§ : EMATER-MG

/
' Estabélecimento/Pessoa Física:

CNPJ/CPF: IS
Eirdeieço:

Contato:

Cotado por:

retefone: 56* l' lZSl

\ Flora: fi: tO

)'
I

I
I

i
i.

-oz

Data: B6 ro{ rfr/f

ITEM DESCIUC]

0
Abacate

Abacate de 1' qtralidade, tamanirr
consumo Irnediato e ent esca.la,' i-t

prazo máximo dc 5 {cirrco.; rrir
Características: Produto seleci onado
devendo ser maduro e etrtre rnlLd
oriundos do manuseio e transpot.le.

02
Abóbora
madura

Abóbora madura redcmda der ciis
madura. firme, corn pedúncrrlo. :e
sem podridâo. Tarnarrlro peqrrcr)o. r(

Coarl. aspecto, corrsistênci"a . e crrl,
espécie. isentos de uúiôade exterio
sabor anormais. de coniusôcs a 1s5,-rr

parasitas, bern . .corlo de danos
Fmbalagens limpas, secas. cie nra
alterações externas ou internas nr,s
odor ou sabor estranho alos urcsmolr.

03
Abobriúa

verde

Abobrirúa :verde. tipo n-ieniita, cl

natura. es'pecie italiarra orr "caipir.l,"
limpa. firme (não rnur.cho) e pesa(;a.
cor clara, com cas"ca rerde e mat'ii,
óomprimento de 150 a 200trun e .li
Em bom estado (sem manchas, 1

alterações que os tornem iilpróprirrs
le contusões e lesircs. r.lc rrrriicladc .
:/ou sabor anornais, cle insctos.., br

:omo de danos por estes pr.or ocack,s
A.lface Lisa - pcs corn lollras lisas

'zerde brilhante de tamanho rrnil1lrr:
-ivre cle suiidades.

04 Alface Lisa

(l !

Áo Unidade Preço
unitárió

: e coloração, uniformEs,
r e'lecoÍrer da semana no
' arites do vencimento.
com polpa firme e'intacta,
iro, sem danos fisicos .e

a 'verde escura. Limpa,
rr rachaduras. sem rnofo,
in peso entre 1 a 2 quilos.
rração característicos da

anormal. de cheiro elou
r. de,insetos. bolores e/ou
por estes provocados.

erial cjue não provoque
produtos e não transmita 

I

$s ,J,so

Kg
-) V ).
),*

,: primeira' qualidade, .in

Fresca (colheita fecente),
conr polpa abundante, de

. Tamaúo pequeno, com
âmetro entre 40 e'70mm.
,ão apodrecidos . ou com
para o consumo); Isentos

:terior anormal, de cheiro
lores e/ou parasitap, bem

Kg
\,Ú

r trnne§, viçosas e de cor
re e típico da variedade.

_1 -.à

Unidade I r30

1§_.009.373/0001_0õ
§UEUAPARECIbT PEREIRA

t/t,
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EMATER.

zlg

iria-Prima alho' asPectoõr-dit .tto, apresentação natural' mat(

ã;i."; "áeça, 
tipo'b'*to ou rosa'' aplicação *li'T1ii

IISIUU tillÀ rv4LrvYa, lryv v^-.--- - 
rtes

;;;;i úott., extra,-maduro, 9?l gomos íntegros' sem pa

murchas, ,.* n ngor, tt* páAtiOão' sem deformaçõês' cultivar

bem desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superioi aAlhcí(Dente)

ffi|ffi;,;"* ;"d"s áe identificagão do produto' data' de

;ilffi;;i"'; r1q,ioo, mar.ca do r?P:11'::1'^?::'u" com as

N"ÃÀ1.'"u Resoluçáes vigentes' Bat4e co+ 2'0 kgt ' '''

Alho Pasta

1;l,c
#;iliiã.r^-ãJ.q"uau, p,ani consuÍno imediato,. bem

desen-volvida, com ;à'n" íntegra e Íirme' serir 'danos Íísicos e

mecânicos I oriundos 
^do 

.manuseio e transporte' Deverá

;õIerit; ,*" de matúação 'tf qrre permita supofiar a

manipulação, o transporte 
ie 

i. :""*I-11T.ji^.:,":*::::

ii escae de Primeira' em

;;r*t rit.i"*go tamanho' o:t : -t:-{l*,T::, :Tt"#:

ffiffi:;u." o-rã"^s"r"o mediato e,imedia.to, devidamente

u"oriAi.iooádas em caixas de madeira qJr emFal?gens' . - -

Bariana Prata

itrPrsDvr4r@r Õ'** -: :rvação em 'condições
manipulaçãg, o transporte e a. conse.rvaçal-^""i".l,TlLl

adequadas pqra, o ;d'-9 "t'dif-o : ]T1':*ievidamente
ã"ãriJi.io"áae"'ê* "ui** 

dt *"d'

#;;;;ão orn*no, cor e eonformaÇão uniforme, em

;;ãttôb; adequa{as paÍa consumo imediato' ben}

desenvolvida, com ilú" íntegra e Íirme' sem danos fisicos e

;;ârrü;-iriunaó, 
-oo 

manuseio e transporte' Dreverá

;õil;; $au dq maturação d :Y ^o^'1-':l ::HÍ3:"1
Bànana Prata 

"

6,1c

e de boa Walidado

fresca, compacta . h"t, apresentando,.l"-+" -Tt: :r'^9
ffi:i;";#ffi; d;';;Éiáã, estando liwe de enfermidade'

defeitos graves q* ultt"* a'conformação e aparência' sem

lesões de origem fisica/mecânica (rachadur') p::|1.3!:tt:

r-;ó 
-êÀ" de maturação ol 1T permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservp.?" ": :*l:""rTrlritrr'trpl'olov1 v 
rediato e imediato.

adequadas Pata o consumo Ín

acondicion@

sentando tamanho
"*ii;;;- rrrnri""i*ente desen olvida; estando livre de

enfermidade, - 
d"l"i::-a-^io 'r.#1:§.s a" o.i$li

alterem a conformação e aparênct4 
^^+^^\

il;i;;.;ú." 
-(tutnuaúut'. 

' perfirações, 
--- 

cort'es)'
^-----;. -f^^ ^- ^*Lola-.rrs ádeouâdas ao transporte.

Batatainglesa

ntt/CnntMgO do Fornecedor do preço



stsTEMA REFERENCIAL DE PREçOS DA

AGRTCULTURA FAM|L|AR PARA COMERCTê| IZAçÃO
NO PNAE'NO SUl- DE MINAS

(q
EMATER-MG

Berinjela comum" boâ qualiclarle. tamanho e coloiação
uniforme., firme e inracta".sern lc:ies de origem fisica ou
mecânica (rachaduras. perluraçõ,'s.corlês), effi perfeitas
condições de consumo. aconclicionadas em embalagens

uadas ao t rte.

Beterraba de primeira, I'resca, corrrpapta e firme, isenta'de
enfermidade-s material terroso q u;nidade externa anormal,
tamanho. coloraçào Lruil'olnrcs. clerc,t'lo ser bem desenvolvida,
devidamente acondibionac{a r:ara o tr;i

Biscoito de Polvilho Caseiro - liiscoito feito a base de
polvilho, oleo e ovos de boa clua)icl,rde e livres de sujidades.
Biscoito de 4 a 5 gramas por r-rnidade, boa aparência. Os
biscoitos com uniformiclade (tamanhr e forma).

Biscoitos Tipo "Bolacl"iinhas case iras", com os seguintes
ingredientes: farinha de trigo, Íar:nha integral, margarina,
ferpento, sem aditivos quinricos. s r[ror. e cor característicos,
textura crocante, embalagens 'le 

'polietileno atóxica,
hermeticam'ente fechadas e rotulrr( irs com identificação na
embalagem(rótulo) dos inureclienle: . inlormação nutricional,
pesp, fornecedor, clata de 1'u6t1ça,;ão e validade. Sabores

-

Brócolis ramoso, de boa qualidadc, - de boa teitura e grande

número de ramificqções lhterais, crloração verde 
'brilhirnte.

Fo-lhas firmes sem áreas anreirelada:,. sem sujidades ou outros
defeitos que nr al1erar Suâ opâl't:rrcia ou qualidade.

C.b"lrb@@
entre cem a duzentos-gramas a unidrrde, estar fisiologicamente
desenvolvida, bem formada., limpa. com coloração própria,
livre de danos mecânicos. fisiologiccs. pmgas e doenças e estar

em perfeitas condi de conseracilo e matu

Cenoura Produto fi.esco e :'r.joltl grau de , aturaçãO

intermediáriá. Aprcsenlar oclor agrr iável, consistência firme,
não apresentâr.'pelfurações, r'nachuL:ados. nem opbro verde.
Corpo cilíndrico urriltrrntc. scnt C, Í-ormidades. devidamente
acondicionadas para o transporte e eittrega sem danos físicos e

sanitários.

compaóto ê firme" sen, clcfc:itos si':'ios (rachaduras e cortes),
apresentando tanranho. cor' r' t'ottlirt rração uniforme, devendo
ser bem desenvolvi'do. I)el'erii trpresi;rtar grau de rnaturação tal
que permita su[)tr1'[i11' rt ttrtttip,rl .çào. o transpofte e a

conservação,€r11 coodições a(equatla,; para o consumo mediato
e imediato. Deverão estar aconili,rionados em em-balagens

uadas Dara o transporte.

,§lti t)i !,Íiltlr.l:
ilirÊÂ;!

I

suEu ÂPARECIDâ PERr'

DossàNTos
Praca Saorados Cor^

Ass/CARHIü& dÔft r?ieceOor do preço

b BRAzÔPnr318
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t9
Cogumelo.

Shimeji
branco

t

COGUMETO SglttlEfI BRANCO -' Nome ' cientifico
Pleurotus ostreatis, de primeira; frescos, sem mofos, manghas

ou,sujidades. Deve ser fornecidos em embalagens limpas, de

material que não provoque alterações externas ou internas nos

produtos e.não transmita odor ou súor estranho aos mesmos,

não devem apresentar umidade excessiva na embalagem.
Acondicionados .de preferência em ernbalagem plástica

transparente de 1000 gr, com rotulo impresso fabricante, dàta
de fabricação e:validade.

Kg

20 Couve

Couvg (folha): Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou
roxo, inteiros, Coloração uniforme e sem manchas. Bem
desenvolvidq firme ê intácta, isenta de material terroso, liwe
de sujidade, parasitas à larvas, sem danos fisicos 

" 
*""ât i"ot

oriundos do manuseio e transportes. :

Kg ! *sc

2l Doce caseiro

Doce caseiro: sabor'leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade liwe de sujidades /ou qualquer outro tipo de

contaminantes, com oor, sabor e aroma calacterístiços do
produto. Apresentação em unidades iridividuais (unidades de

30 eramas)

Kg r\,m

22
Ferjão

Carioca

Feijão Carioca, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, lisg,
isento de matéria terros4 pedras ou corpos estranhos, funggs
ou oarasitas e livre de umidade

Kg \.95

23 . Geleia

Geleia Sabores diversos - sbüda da cocção de frutas inteiras
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes aÍificiais;
admitindo adição de glicose ou açúcar invertido; isento de

sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentações e

substâncias estranhas. a sua oomposição; çm embalagem
hermeticamente fechada e suas condições deverão estar de

acordo com a Resoluç{o - CNNPA no 12, de 24107178 e'RDC
272 de22109105 e suas alterações posterioies

Kg

24
Geléia

orgâirica

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtida da cocção de frutas
inteiras ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizan{es
artificiais; admitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
isento de sujidades, parasitos e larvas; liwe de fermentações e

substâncias estranhas a sua composição; 'em embalagem
hermeticamente fechada e suas condiçõbs deverão. estar de

acordo com a Resolução - CN.NPA no 12, de 24107178 e RDC
272'de22l0gi05 e suas alterações posteriores

Kg
\

25 lnhame

lnhame de primeira qualidade, oom coloração e tanianho
uniformes típicos da variedade, sem manchas, machucaduras,

bolores; sujidades, femrgem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de

fertilizantes. De colheità recãnte.

Kg ),s

418

Ass/CARIMBo do Fornecedor. do preço
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Lararlja Ponkan - Produto corn colon,ção e odo,r caracteristicos.
Laranjas íntegras, Íirmes, tamanhe ;nédio,{rau de matqração
próprio paru o col1sumo., seql dcl'titos externos e ihternos
(como baixa suculência, lesão profirt'da,.imaturidade, podridão,

umidade e bolor),.não estàr'êmassai.la, murcha ou com lesão

mecânica ou física. maturação .nTéclia, sem ataQue de insetos-
rincinalmerite inte rnantentt:

í4Eil.
EMATER.M

zAçA9

G

comercialização.

Mandioca amarela in natura exti'a, l'r"esca, com casca, tarnanho

médio a grande caractcr'ísticâs 3r.lt :ionais sem fungos, sem
rachaduras e sem suiicl;.rtlcs. ('otrsisli ,cia ftrme.

Mandioca Branca, in natura extra, f-t r:sca, com casca, tamanho
médio a gtande características adilionais sem fungos, sem

rachaduras e sem suiidacles. Consistêr.rcia firme.

Mirndioquinh4 Salsa - De plin'reira c,tralidãde, fresca, compacta

e firúe, isenta de erf.et'rniclades. i,iENTA DE MATERIAL
TERROSO e umidade extenra anot"ttal. tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem desenvolvida, 'isenta de danos

fisicos ou mecâuicos' oritttrdos ..lt mânuseio e transporte.
Acondicionado ern ettthalagertr qdeq'',ada para o transporte sem

causar danos físicos e cottlattiitlaçà,t , rnitária.

Mel de abelha êr-rropein pr.lrl) erll si 'hê (Apis mellifera), com
5glsachê.

Mel de abelha europeia ptrt'o

Leite Pasteurizado Tipo B. enrbalatlc' (embalagem de 01 Litro),
resfriado, elaborado .a partil do lei.ie cru fluido. Com validade
mínima de 04 dias a contar da data tlu' entrega. O produto deve

atender as norÍnas c regulantenl:tções ianitarias para a

Molho de tomate orgânico ettr.asacic em embalagem de 2 kg ,

seú aditivos qtiírnicos. senr g()l'(lrlr I l'alts. sem. gordura vegetal

hidrogenada e com grarr brix adequarirr

Morango CONVENCIONAI-,' prirn':ira qualidade, in na!.ra,
fresco,lom aspecto. cor. clteit'o e ^sair6p próprio', em estágio de

amadurecimentô adequaclo para ( r)l1sumo,r polpa firme e

intacta, sem dan-os físicos or:iuirdos .lo qanuseio e transporte.

Consumo imediato e enr escala, n r decorrer d.?, s,g;.çtana no
, *'';- 1

IÍ
l

1

ll
i

li
ri

I

máximo 5 ícinco') dias antes clo venc ;nento. - . I , ;:r i t

5lt

+tefiE{il&
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35 Morango

Morango ORGÃNICO, primeira qualidade, in natur4 fresco,

com aspecto,. cor, cheiro e sabor próprio, e.ni estágio de

amadurecimento adequado paÍa cónsumo, polpa firme e

intâctq sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte.
Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no

máximo S-(cinco) dias antes do vencimento.

Kg

36
Pimentão
Vermelho

Pimentão vermelho - Vegelal in natura, tipo: pimentão extra

vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação: limpo, firr4e,
com pedúnõulo, coni peie lisa e brilhante, sem danôs -

cicatnzados ou não-, sem manchas, sem podridão, sem

defor.magões, sem áreas murchas ou queimadas. Cor:
veqmelho, intenso e uniforme, bem desenvolvido, de tamanho
médio - comprimento entre 80 e 100 mm e diâmetro basal de

50mm para mais - e com Isento de insetos, larvas ou parasitas,

bem como de danos por estes provocados. Pouco tempo de

estocagem. Forneqido em embalageps limpas, secas, de

material que não provoque alterações externas ou internas nos

nrodutos e não transmita odor ou sabor estraúo aos mesmos.

Kg \3.m

37 Poüpa de fruta

Polpa dê frutas vermelhas (Amora, Mor4ngo e/ou lramboesa),
Composto tíquido extraído pelo esmagamento das partes

comestíveis de frutas carnosas; apresentação na forma polpa de

fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo

tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure

sua apresenJação e conservação até o consumo; isento de

fragmentos. das partes não comestíveis e sem açúcar; com

aspecfo ,em pasta mole, cor, cheiro e, sabor próprio;
acondicionado em embalagem plástica de I kg cada unidade; e

suas condições deverão estar de acordo com a Resolução -

Omfpe to 12, de 24107178 e RDC 272, de 22l19n5 e suas

alterações posteriores. Dsve atender às normas de rotulagem
geral, nutricional e específtcas no respectivo Regulamenlo

Íéúiro, 'devendol 
apresentàr identificação e contato do

fornecedor, nome do .produto, Pgso, pÍaza de validade,
informações nutricionais e selo de inspeção sanitaria.

Kg
n /-.i,)u

38 Pepino

Pepino in natura de primeira qualidade,' fresco, compaeto e

firme, apresentando tamanho uniforme e suficientemente
desenvolvida estando liwe de enfermidade, defeitos graves

que alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem
fisiea/mecânica. (rachaduras, perfurações, cor!es).
Acondicionados em embalagenq adequadas ao transporte e
sesuranca sanitaria.

Kg 5'@

39 Quiabo liso

Quiabo liso, de primeira (boa qualidade), tamanhô e coloração

unifoúes, sem danos fisicos e mecânicos oriundoç de

transporte, (rachaduras e cortes), embalagens adequadas

transDorte e seguranÇa sanitária. '
ao

Kg
I

Y,&

618

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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T,gHil.?ílg,o-l;pp.
^ DOSSAI{T0S

aamOrcdor do Preço

.lhffi**", vegetal in nattlLa' r''

rentar. Apreseutação: 1'trt-ne e '

grus, não^"spigacla' Sem rachacltr'

í.*uçout' 
- 
Cor: verde clr

l.r"oi"iOo, tamanho unitáiio' Pc'

,quados. I§ento de insetos' larvas 1

ros por estes provocailos' conlt'

tNPA. O Produto de'verá scr apre

êrlo"ug"*. Entregues eÍu ernba'

-l 
"or"ru""triantemente 

protegidas'

igos nas folhas exleriores' pequellr

narte suPerlor.

40'
Repolho
branco

tetr

üin

nte

lef
les
lde

lar
C}
de
qu
ras

na

4l
Tomate in

natura

e

bmate in natura' grupo uurL,rtElw'vv'

r,Jã a" maturação, Podendo sei §
*ão t"UgruPo Pintado ou do Subgrr

raia mistura dos sttbgrupos lla lll
,tá^a. (maior que q!llll!l-l:!!rxg c(I

L) Tomatg cereja

in naturâ-

lomate cere3a ln i"]atLlra' 'dPrrucrYav'

impo., íntegio, sem rachadti'"t:1 lLL
,a* d"forrrações, senr áreas quelnl

lor: vermelho, uniforme' aptrcsentat

- Étui. de maturidade. adeqr-rado, 11'

oaiasitas, bem cotrto cle danos por c

ilesotuçao l2l78 tlLr ÇNNP'\- Cotn 1'

rà*""i0" em enrbalagens lin"Pas' :

provoque alterações exterttas oll ll1

IÁsmita odor ou sabor estrrllllo lo'
V"g.ú *"*tlrfu - boa qtrirlida.de'

ffientando tâmanho uniÍbn

d.r.nrolrida. estando livre de ett

loue alterêm a cotr[ot'ttlltçLto c apltrt'

liili.u*".ani.u (rucltac'ltr'as' pcrl'

I ;.;. acondicionados etl crtrbalagc

líeu.oraoco@

43

i

Vagem.

macarrão

_i 

\ 

,," caseiro

..n"iri.t ingredicntes: fitritllta''
t ãr.n,o, seÃ aditivos quÍnricos

uiàxr.o', üermeticanrente Iàcl

ià"niln."ça" na ett.ii-ra:litgetl(rt

inior*uçao'nutricior.ra[' pcso' fbrnt

rvalidade.Pão@

"'r-f no branco, aPlicação: 
I

re folhas bem unidas e 
I

lus, manchas, Podridão ou 
I

:o-esbranquiçado. Bem

io e grau de maturidade
,,-r parásitas, bem como de

r'rne Resolnç'ío 12178 da

ientado com Pouco temPo

:tgenS'ou a; $râOel, desde

§ão adrnitidos Pequenos
s contusões e leves cortes

Kg

,i,,ração em ftmção do seu

l', subgrupo Verde maduro

irpo Rosado, desde que não
',,,§n u embalagem. Classe

Kg \'o
i ãlirnentar. APresentação :

n: manchas, sem Podridão,
radas por sol ou Por frio'

ru :clo tamanho característico

s,:nto de insetos, larvas ou

c cs prÔvocados. conforme

I uco tempo de estocagem'
l: 

cas" de material que nãc

llr,:u1âS nos .Produtos e nãc

, *.u, comPacta e firme, 
I

nrc e süficientementel

nl,rl'midade, defeitos graves

êr.'.ia, sem lesõPs de origem
'Íur:4ções., cortes). Deverão

,er r ieladas, em quantidades
rir'.,rrn '

Ira,'ras, Produzidos com os
td.. 

trign, ovos, leite, oleot

)s. Em-balados em" material

ch ,.ias e rotuladas com

'rt.it ,1o1 . dos ingredientes'

luec.:c1or, data de fúricação e

-:-r. ..1^ Á^^a nrr "rlonrlO-

,kg 6.@

Kg

I.

718

lraça sagÉoi;

-rre J
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l.

Cafe'

cafe tórrado e moído, qualidade recomçndávêl: Café Supericir de
cafes das'espécies arábica e/ou, robusta/conilon, constituído, no
mínimo, por grãos de cafe tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira
(COB). embalado em pacotes de 5009 invioladas, com registro de
data de fabricação e validade estampadas no rótulo da'embalagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (quatro) meses a'partir da entrega
do produto. As embalagens deverão estar acondicionadas em fardós
ou em caixas de papelão. com Deso variando de 5.0 ks a l0-0 ks.

KsP
a
Jo,&

46 úcula Rúculade lu qualidade (folhas novas, verdes, viçosas, tenras) Maço i,9

Nome: Tel.: Email

Cidade: Produtos:
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AGRICULTU RA FAM tL|AR p'É,rA COMERCTALTZAçÃO

NO PNAE NO St DE MINAS

PESQIJISA DE ,REÇO§ .'l

(.rrQq
EMATER-MG

Estabelecimehto/Pessoa Fís icar

CNPJ/CPF: TIOST
Endereço:

Contato:
I

Cotado por:

Data: {6/ fr ,t
c,,r;i, o6o8o ('7oQ- Se

Hora: Jg: @

) Unidade Preço
unitário

e coloração, uniformes,
decbrier da semana no
anles do vencimentô.

:om polpa firme e in14cta,
ro,',sem danos físicos e

ri rrerde esoura. Limpa,
i rachaduras, sem mofo,
n peso entre 1 a 2.quilos.
i'ação característicos da
anormal, de cheiro elou

;, de insetos, bolores e/ou
por estes provocadôs,

crial que não provoque
r)rodutos e,4ão transmi.ta

Kg
),W

Kg 2se

pr:imeira qualidade, in
l;resca (colheita rece4te),
com polpa abundante,' de
Tamanho pequeno, com

imetro enÍre 40 e 70mm.
rlo apodrecidos oil com
para o consumo); Isentos
:telior anormal, de cheiro
,ores e/ou parasitas, bem

Kg A?q

firmes, viçosas e de cor
rc e típico da variedade. Unidade 1-5o

ITEM onscruçl

01

l

Abacate

Abacate de 1o qualidaclc" ttrmanhc
consurno [medipto c crtt cscala. u
prazo máximo de'5 (cinco) diir

Características: Ploduto selecionado r

devendo ser maduro e cntrc trtad :

oriundos'do manuseio e trausporte.

o; Abóbora
madura

Abdbora "madura redoncia da cas

madura. finne. conr' pcdrinculo. sc

sem podridão.'Tanranho pc(1r.rcno. c(

Com aspecto. consistôrrcia c col
espécie. lsentos cle rrnriclacle exteii,'
sabor anormais. de coultrsôcs e lesô,

parasitas. bem colno dc dunos

Embalagens limpas. secas, cle mi,

alterações exteruas otr 'itticrtxts Itos

odor ou sabor estranlto lros tttL'stlos.

03
Abobrinha

verde

Abobdnha verde. tipo nreniha, ci '

natura, espécie italiana ou "caipira''
limpa, firrne (não murcho) e pesada.

cor clara; com casca verde e maciri
comprimento de i50 a 200nrm e cl;

Em bom estado (pem nrartchas, r,

alteraçôes que os tonrcn'l ittrpt'opt'io:
de contusões e lesões, ciq Lrritidade e

elou sabor anorilais, de insetos, br

como de danos por estgs provoctclos

AlfaCe Lisa - pés coni I'olhas lisas :

veide brilhante de iamanho uniÍbn,
Livrc de suiidadcs.

04 Alface Lísa

u8
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NO PNAE NO SUL DE MINAS

05 Alho (Dente),

Cohdimento, aprêsentação natural,. matéria-prima alho, aspecto

fisico em cabeçâ, tipo branco ou rosa, aplicação culinária em
geral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegro5, sem partes

áurchas, sem fungos, .sem podridão,. sem deformações, cultivar
bem desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superior a

1 50s.

Kg'
}Y,Bq

06 Alho Pasta

Alho em pasta, ,100% alho, sem sal, sem adição de água,

preparada através da transformação do,dentE de,alho de boa
qualidade, com dados de identificação do produto, data de

válidade, peso líquido, marca do fabricante, e de acordo com as

Normas/e ou R.esoluções vigentes. Balde com 20 kg.

Kg' lÃ,b

07 Banana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL - fresca, de primeira, ern

pencas,. apresentando tarnanho, cor e conformação unifon4e,
êm condições adequadas para consumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e Íirme, sem danos. fisicos e.

mecânicos oriundos do manuseio e transporte.' Deverá
apresentàr grau de maturação tal que permita suportar a

m4nipulação, o transporte e a conservação em condições
adequBdas para o consumo ;nediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira oü embalagens.

*t,
Es9

08

Banana Prata ORGÀNICA - fresca, de primeira, em pencas,

apresentando tamanho,. cor e conforpação uniforme, em
coTdições adequadas ' para consumo imediato, .bem
deienvolvida, com polpa mtegra e firme, sem danos fisicos e

mecânicos oriundoó do manuseio e transporte. Devera
apresentar grau de -maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo niediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeita ou embalagens.

Kg
.. ri

09 Batata doce

Batata doce branca, porte rnédio/grande de boa qualidade,
fresca, compacta e firme, apresentando tamanho uniforme'e
suficientemente desenvolvida, .estando liwe de enfermidade,
defeitos graves que àlterem a conformação e aparência, sem
le§ões de origem fisica/mecâniqa (rachaduras, perfurações,
cortes). Grau de maturáção tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o .consumo mediato e imsdiato.
Acondicionadas .ern embalagens adequadas.

Kg
\,zg

l0 Batatainglesa

Batatainglesa; fresca, compacta e .firme, apresehtando tamaúo
uniforme e suficientemente desenvolvida, estando livre de

enfermidade, defeitos graves que

alterem a confqnnaçâo e aparênci4 sem lesõàs de origem
rllfisica/mecânica- (rachaduras, perfurações, cortes),

acondicionadas em embalagens adequadas ao iransporte.

"Kg \?1

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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Berinjela comum, boa qualidadc'

unifor:rne, Íirme e intacta, senl lel;'

mecânica'(rachaduras. perluraçõ':

condições de consLllro. acondic:

adEquadas ao trar,sPorte.. . '

Beterraba de primeira. 1t'csca' cotr

enfermidades material tcrl'oso e t

tamanho, coloração unilbrmes, cleve i

devidamente acondicionada para o tt':

11 Beiinjela

t2 Beterraba

13

Biscoito de

Polvilho
Caseiro'

liscoito de Polvilho uaselro - ;

rclvilho, ofeo e ovos de boa qualit

]iscoito de 4 a 5 granras Por Lrn

riscoitos com uniformiclacle (tan'ranh

t4
Biscôitos TiPo
"Bolachiúas

caseiras"

Jiscoitos Tipo "Bolachtnhas case

ngredientes:' farinhd' de trigo, far

'ermento, sem aditivos quírnicos, sr

.extura'crocante, brnt-ralagens

rermeticamente fec,hadas e rotular

:mbalagem(rotulo) dos itigleclientc'

3eso, fornecedor, data 'de Íàblicir

15 Brócolis

Brócolis ramoso, de boa qualldade

número de ramificações laterais, t

Folhas f,trmes sem áreas il-t-iarelada:

defeitos que possam allgfql jln 3p3!

t6 Cebola brànca

Cebola branca de plimeira qlrillrdacli

entre cem a duzentàs grarnas a unici

desenvolvida, bem formacla, lin:tPi

livré ôe danos mecânicos, Íisiológict

em'oerfeitas condiÇões de cotlservaç

l7 Cenoura

Cehoura Produto fi'esÔo e

intermediária. Apresentar odor ag1'l,

.rao apt"t"ntar pelfur'açõcs''laLl"'
Corpo cilíndr-ico unilort-tre. senr ci

acondicionadas para o tratlsporte'e t
sanitários.

Cn"cnu - Polte médio/grande 6l'

compacto e ftrme,. sem clel'eitos sé

.àpreientando tamanho, cor e contbr

ser bem desenvolvidrl. De ve lli :tpt'es

que permita sllpol'tal' lt ttti-ttti1'ltt

I conseruaçào ern cottdiçõcs atlequatlr

le imediato. Deverào esta-r' acortdi

lr.l"orradas nara o transPortc.

18 Chuchu

a

'tamanho e coloração
les.de origem fisica ou

;,corteS), em perfeitas

'nadas em ertrbalagens

Kg
'j.

\,Lg

tls

rlacta e firme, isenta de

nidade externa anormal,
do ser.bem desenvolvida,

e

Kg 1,ag

iscoito feito a base de

rde e livres de sujidade§.
riade, boa aparência. Os
e lorma).

Kg. Joe"
iraS';;. com os seguintes

,nha integral, margarina,
,ibor ê cor característicos,
,c polietileno atoxica,
,;rs col11 identificação na

informação nutricional,

:ào e validade. Sabores

Kg ,JE,qo

' de boa textura e'grande
''iloração verde'brilhante'

sem sujidades ou outros
rcia ou qualidade.

Maço

?,SC
, tamanho médio, Pesando
liile, estar fisiologicamente
:). corrr coloração propria,
('ri.,pragas e doenças ê estar

:, i) e maturaÇão.

rom grau de aturação

i,r1ável, coqsistência firme,
r lidos, nem ombro verde.

I'i'ormidades, devidamente
r :tl'egâ. sem danos físicos e

-li' boa qualidade, fresco,

á,',os (rachaduras e cortes),

)r ',ração uniforme, devendo

s, )tar grar-r de maturação tal

1r ,çào, o transporte e 3

lr para o consllmo mediatc

li:rionados" em embalagenl

Kg J,$3

Kg J,2g

Kg
q

o{,5S

3lB
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l9
Cogumelo

Shimeji
". brânco

Pleurotus ostreatus, de primeira, frescos, sem rnofos, manchas
ou sujidades. Deve ser fornecidos em anbalagens limpas, de
material que não provoque alteraçõês externas ou intemas,nos
pqodutos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos;
não 9:u.q apresentar umidade excessiva na embaiagem.
Acondicionados de preferência em embalagem. plástica
transparente de 1000 gr, com rotylo impresso fabrica:nte, data
de fabricação e validade.

Kg

20 Couve

Couve (folha): Tipo manteiga de tamanho. mldiqJal,oGã-e ou
roxo, inteiros, coloraçâo uniforme e sem manchas. Bem
desenvolvida, firme e intaota, isenta de material-terroso, liwe
de sujidade, parasitas e larvas, sem danos fisicos e me-cânicos
oriundos do manuseio e transportes.

Kg
J,@

21 Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leite; Feito a base de matéiia piimá de boa
qualidade liwe de sujidades /ou qualquer outro tipo de
contaminantes, com cor, sabor e aroma característicãs do
produto. Ailresenta|ão

Kg 16,fu

22
Feijão

Carioca

Feijão Carioca, novo, grãos inteiros, aspecto b.ilhoroJis",
isento de matéria terros4 pedras ou corpos estranhos, furrgo,
qqlarasitas e livre de umidade.

Kg \,s,

23 Geleia

42 de22109105 e suas'alterações posteriores. f,

Geleia sabores diversos -'obtida da cocçâo de frütas inteirds
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatir;*.-ãiii"iri.,
admitindo adição de glicose ou açúcar invertido; isento de
sujidades., parasitos e . larvas; livre de fer-mentações e
substânciàs estranhas a sua composição; . em embalagem
hermeticamqnte fechada e suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução- CNNPA no í2, de 2410717g e RDC

Kg 23,qq

24
Geléia

organlca

Geléia orgânica (sabores.diversos), obtida da cócçao oe frutus
inteiras ou e.m pedaços;' ausente'de corantes e aromatizarúes
artifieiais; admitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
isento de sujidades, parasitos ê larvas; livre de fermentaçõés e
substâncias estranha's a sua composição; em embaiagem
hermeticamente fechada e suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução - CNNPA no 12, de 2410717g e RDC
272 de 22109105 e quas alterações pósÍeriores.

Kg

25 .Inhame

Inhame de primeira qualidade, com coloraçao e tamarrho
uniformes típicos da variedade, sem manchas; machucaduras,
bolores, sujidades, fer4rgem ou outros defeitos que possam
alterar sua apalência e qualidade. Livre de rêsíduos .de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg '1,8à

rt'

4/e
Ass/CARIMBO do Fornecedor do pr:eço
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26
Laranja
Ponkan

Laranja Ponkan - Procluto corr color
Laranjas íntegras, firmes. tarnanho
próprio parb o consumo, sern de
(como baixa suculência. lesào profrr
umidade e bolor). nào estal arnassi
mecânica ou física. trratrrlrrc'ào rrrér
praga .(princinalmente i ntctnantente l

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteurizado Tipo B. embalacir
resfriado. elaborado a partir ilo leit,
mínima de 04 dias a contar cia data
atender as normas e regrrlamerr
comeÍcializacão.

28
Mandioca
arnarela

Mandioca amarela in natLrra extra. Í

rnédio a grande qaractcr'í.sticas ail
rachaduras e senr srriicladus. ('orrsisr,

29
Mandioca

Branca

Mandioca Branca, in"natura extm, I
médio a grande características âdi
rachaduras e sem sujidades. Corrsisrü

30
Mandioquiúa

Sàlsa

Mandioquinha Salsa - llc prirneira r

e firme, isenta de en[àr'nriclacles;
TERROSO e umidade extclna flnor
uniformes, devendo ser bcnr tlesu';

físicos ou mecânicos oriurrdos d,

Acondicionado em embalagem adeq
causar danos físicos e contaminação

3t
Mel de abelha

europeia
(Sachê)

Mel de abelha europeim prrro en1 sr

5g/sachê.

32
Mel de abelha
' europela 

"

I

Mel de abelha euro.peia puro

JJ
Molho de

Jomate

Molho de tomate orgânico envasacir

sem aditivos químicos, senr,gbrdura
hidrogenacla e conr grau brir irclequr

34 Morango

Morango CONVENCIONAL, pr:inr

fresco. com aspecto, cor. clreiro e slr

amadurecimento adeqiracio para i

intacta, sem danos físicos oriundos.
Consumo imediattr e crrr escala- t,

máximo 5 (cinco) dias antos clo vcnc

It

:ão e odor característicos.
,rédio, grau de maturação
'itos externos' e interàos
rla, imaturidade, podridão,
ia. murcha ou com lesão
.:. senr ataque de rnsetos-

Kg
,l,bg,'

iembalagem de 01 Litro),
crLr fluido. Com validade
: entrega- O produto deve
rções sanitárias para a

Litro
2.,11

sca, com casca, tamanho
ionais sem fungos, sem
cia firme.

Kg
J, %9

)sca, com casca, tamanho
ionais sem fungos, sem
cia firme.

Kg j,13

ral idade, fresca, compacta
;I]NTA DE MAIERIAL
lal, tamanho e coloração
volvida, isenta de danos

ruranuseio e traflsporte.
íroa para o transporte sem
;rrr itária.

Kg
'?,%

irê (Apis mellifera), com
Kg

Kg
2v,bg

cm. embalageá de 2 kg ,
:áns, sem gordura vegetal
)

Kg.

ira qualidade, in natura,
or próprio, em estágio de
)r)sumo. pglpa firme e
o manuseio.e transporte.
decorrer da semana no

irento.

Kg

s/8
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35 Morango

Morango ORGÁNICO, primeira qualidade, in natura, ftesco,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de
amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e

intact4 sem danos fisicos oriundos do manuseio é transporte.
Consumo imediato e em escala, no decorrer da'semana no
máximo 5 (cinóo) dias antes do vencimenfo.

Ko
^-b

r36
Pimentão
Vermelho

Pimentão vermelho - Vegetal in natura, tipo: pimentão extra
vermelho, aplicação: alimentar. Apresentàçãor limpo, firme,
com pedúnculo, com peie lisa e brilhante, s"* danos -
cicatnzados ou n[6.,'sefi mafichas, sem podridão, sem
deformações, sem rírças murchas ou qúeimadas. Cor:
vermelho, intenso e uniforme, bem desenvolvido, de tamanho
médio - comprimento entre 80 e 100 mm e diâmetro basal de
50r,nm para mais : o corlr Isento de insetos, larvas ôu parasitas,
bem como:de danos por estes provocados. Pouco tempo de
estoc4gem. Fornecido em embalagens' limpas, secas, de
material que não provoque alterações externas ou internas nos
produtôs e não transmita odor ou sabor esÍanho aos mesmos.

Kg \2.11

37
I

P.oupa de fruta

Polpa de frutas wrmelhas (Amora, Morango e/ou Framboesa),
Composto líquido extraído pelo esmagamento das partes
comestíveis de frutas caÍnosas; apresentação na forr.na polpa de
fruta congelada; líquido obtido dp fruta madura e sã;'processo
tecnológico adequado,,submetido a tratamento que asseguré
srta apresentação e conservaÇão até o consumo; isento de
fragmentos das partes não comestÍveis e sem açúcar; com
aspecto em pasta mole, cor, cheiro e sabor próprio;
'acondicionado em embalagem plástica iie 1 kg cada unidade; e

suas condições deverãq estar de acordo com a Resolugão -
CNNPA no 12, de 24107178 e RDC 272, de 22109105 e suas
alterações posteriores. Deve atender às normas de rotulagêm
geral, nutricional e específicas no .respectivo Regulamento
Técnico, devendo apresentar 'identificação e contato do
fornecedor, nome do produto, péso, prazo, de validlade,
informações nutrieionais é selo de inspeção sanitaria..

Kg J,cp

38 Pepino

Pepino in Àatura de primeira qualidade, fresco, compacto' e
firme, apresentando tamanho uniforme e .suficientemente

desenvolvida, estando'liwe de enfermidade, defeitos gravos
que alterem a conformação e aparência, sem lgsões'de origem
fisica/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).
Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e
sesuranca sanitária.

Kg
3.ts3

39 Quiabo liso

Quialo liso, de primeira (boa qualidade),.tamanho e colofação
uniformes, sem danos fisicos e mecânicos oriundo§ de
transporte, (rachaduras e cortes),' embalagens adequadas ao
transporte e seguranca sanitríria

Kg T, b3

618
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40
Repolho
branco

Repolho branco, vegetal in natura.

alimentar. Apresentação: l'lrme e

íntegras, não espigada. Senr rachadr

deformações. Cor: verde clr

desenvolvido, tamanho unitirrio, 1,.,

adequados. Isento.cle insetos. lan,as
danos po1 estes provocaCos. conl,
CNNPA. O produto dever'á ser aprr'
de estocagein. Entregtrcs crrr crnbr
que convenientementc plotcgitllrs.'
rasgos nas [olhas exteriorcs. peqLrer)

na partê superior.

41
Tomate irl

natura

Tomate in natura, §rupo oblongo,cr
estado de maturação. podenrlo ser ,.

ou'do subgrupo Pintado oü clo subgr'
haja mistura dos subgrr"Lpos. na n'

srande (maior oue 60mm). Caixa co

42
Tomate Oereja

in natura

Tomale cer.eja i4 natura, aplicaião
limpo, íntegro, sem retchadLrras, ser

sem delormaçôes. serrr ár'clrs rlrre ir
Cor: vàrmelho, unifonne, aplesenta
e grau de maturidade adcqtndo. I.
parasilas. benl cottto tle illrrros pot r'

Resolução 12178 da CNNP..\. Com ;

Fornecido em embalagens lilnpas.
provoque alterações externas or-r in

transrnita odor ou sabor estranho erol,

43 lagem
macarrão

Vagem macarrão - bo:l qLralidade.

apresentando tamaulro unilbrr
desenvolvida. estando. lir.re cle en;

q.ue alterem a confoimação.e aparôr

fisica/mecânica (racharltrlr.rs. pcrli
estar acondicionadôs er-n embalàger
de acordo conl o ...rr",no.u,-,,,n.1e Jt,

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de 'trigo conr ?5 gr'í

seguintes'ingredientes: larinha rl

fermento. sem aditivos qrrírrricos.

atóxico , hermeticamente lêclr,
identificaçào na. crrr[rlagcnr(rr',.
informação nutricional. pcso. lbrne,
validade. Pão de 25 g1grlg_pg lr

rpolho. branco, aplicaçáo:
ie folhas' bem unidas e
'as. manchas, podridão ou
'o-esbranquiçado. Bem
ro e"grau dç maturidade
,u parasitas, bem como de
'nre Resoluçáo 12178 da
cntado com pouco tempo
rgEns ou a granel, desde
São admitidos pequenos
s contusões e leves cortes

Kg

1,t3

oração em função do seu
r súgrupo Verde maduro
po Rosado, desde que não
:srna e'mbalagem. Cla§se
r 20kÉ.

Kg. \,\1
alirnentar. ApresentaçãO:
manchas, sem podridão,

rdas por sol. ou por frio.
,lo tamanho característico
nto de insetos, larvas ou
fes provocados, conforme
ruco tempo de estocagem.
'cas. de material que não
)rnas 110s produtos e não
nesmos.

Kg
:

\1,*

iesca, compacta e firme,
c e suficientemente
rmidade, defeitos graves
:ia, sem lesões de origem
ações. cortes). Deverão
; teladas, em quantidades
ga.

kg' 6,2q

ras, produzidos oom. os
trigo,'.ovos, leite; óleo;.
Enrbalados em material
las e rotuladas com
lu ) dos rngredrentes,
tlor" data de fabricação e
.ic. doce ou salsado.

Kg v,9

a
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45 Café

cafe tor.aAo e úoído, qualidade rêcomendável: Cafe Superior de

cafes das espécies aráhica elou robusta/conilon,^constituído,. no

mínimo, por grãos de cafe tipo 06 - classificação oficial Brasileira

(COB). embalado em pacotes de 5009 invioladas, com registro de

datri de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. A
validade mínima devenl ser de 04 (quatro) meses a partir da entrega

do: produto. As embalagens deverão estar acondic-ignad1s e1. fardos

ou ãm caixas de papelão, com peso vaqando de 5,0 kg a

Kg
t3,qb

46 úcula Rúcula de 1u qualidade (folhas novas, verdes, viçosas, tenras) 'Maço \,n
CADASTRO DE POS SÍVEIS FORNECEDORES

Ass/CARtMBO do Fornêcedor do preço
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E§tabelecimento/Pessoa F ísica:
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U

EMATER-MG

çr'§.8'

Cambuiense Llda - me
CNPJ: 71.473 045/000'l'21 '
tNS. ESt. 106.868.810.0060

Ass/CARIMBO do Fornecedor do prpço

AG Rt CU LTU RA FA i,,t I LtA R t:.,1 RA CO M E RCIALIZAçÃO
.NO Pr \E NO S,;r. P5 MINAS

PES( . ]iSA D i- PREÇOS

ú!- aL
LL84-"
Sjle 22

»ata: f$ r& r I 2 nora: lg " /C
.IISCRI(

ii:. tamani
,; escala.

ir:inco) ci

:,,:lecionaci

:ntre rni,
,':inSpOrtc;

.la da cii:'
Iúnculo, s.:

I)equeno, L:,1

rcia e col
irtde extelir
i:rões e les:

ile dalri-
';rs. de n

rilernas lto
)s mesntos'"--t-----l--
rnenlna,

,ir "caipini
) e pesat,.,

Jc e nrái
'i)0rnm e

;natnchas.

rlxpropn0s
umidade e

insetos- iro
,rovocadr':

i.'li-ias lisa:,
,,rrl'to unilt,

G)':,

ITEM

0t
Abacate

Abacate de 1u qualidar
consumo Imediato' e er

prazo máximo de 5

Características: Prod uro
devendo ser madulo
oriundos^ do rnahuseio e.i

02
Abóbofa
madura

Abóbora madura recloir
madura, firme; com' pc',.

sem podridão. Tamanlrrr
Com aspecto, consistêr
éspécie. isentos de urni,
sabor anormais, de coirtii
parasitas, bem conro
Embalagens limpas. sc
alterações externas orr jr

odor ou sabor estranho ar

03
I Abobriúa

verde

Abobriúa verde, tipo
natura, espécie italiana c

limpa. firme (não rnurcl
cor clara, corll câSCâ \ t

comprimento de 150 a .

Eú bom estado (sem

alterações que os tornerr,
de contusões e lesões, dt
e/ou sabor anormais. d.'
iomo de danos Dor estes

04 Alface tisa
Alface Lisa -'pés com I

verde brilhante de- tirnr,
Livre de suiidades.

io Unidade Preç9
unitário

rr, e ooloração, .uniforÍnes,
;;rr decorrer da semana _no
ias antes do 'vencimento.

,'I§or1 polpa fifme e intacta,'riro, sem danos fisicos"e

Kg 1.,qa

sca vêrde escura. Limpa,
tm rachâduras, sem mofo,
' )rn peso entre t a 2 quilos.
rloração caractêrísticos da
1.ri' anormal, de cheiro elou
r,;i, de insetos, bolores e/ou
,r por estes- ,provocados.
: rieriâl que não provoque
:i produtos e não transmita

\

Kg ,,9o

:ic primeira 'qualidade, in
'.'F.resca (colheita recenté),
i" com polpa abundante, de
r Tánaúo pequeno, côr_n

:irimetro entre 40 e 70mm.
não apodrecidos ou com

)s para o consumo); Isentos
exterior anormal, de cheiro
roiores e/ou parasitas, bem

Kg 3,9C

c firrnes, viçosas e de cor
:]re e típico da variedade. Unidade \ 

'9D,.
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Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço

05 Alho (Dente)

Çondimentô, apresentagão natural, matéria-prima alho, aópecto
fisico em cabeça, tipo branco ou rosa, àplicação culinária em
geral. Nobre, extra,-maduro, com lomos íntegros, sem partes

murchas, sem fungps, sem podridão, sem deformações, cultivar
bem desenvolvida. Embalagem cqm peso igual ou superior a

1 50s.

Kg

06 Alho Pastà

Alho em pasta, rc}% alho, sem sal, sern adição de étgva,

preparada através da transformação do dente de alho de boa
quálidud., com dados de identificação do produto, data de

validade, peso líquido, marca do fabricante, e de acordo com as

Normas/e ou Resolucões vipentes. Balde com 20 ks.

Kg

\

07 Bânana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL - fresca, de primeira, em
pencas, apresontando taqlanho, cor e çonformação' uniforme,
em condições adêquadas para consumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e
mêcânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá
apresentar grau de mâtúração tal que permita suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira ou embalagens.

Kg

7,qc

01

a

Banana Prata

,-\

Banana Prata ORGÂNICA - fresca; de primeira, em pencas,

apiesentando tamanho, cor e conformação uniforme, em
condições adequadas paÍa consumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e

rnecânicos oriundos : dô manuseio e transportei Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a
manipulação, o transporte q a conservação em condições
adequadas para o consurno mediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira ou embalasens.

Kg

0gr Batata.doce

Batata doce branca, porte'médio/grande de boa qualidade,
fresca,'compacta e firme, apresentando tamanho uniforme e

suficienternente desenvolvida, estando liwe de enfermidade,
defeitos graves que alterem a conformação e aparência, sem
lesões de origem Íisica/mecânica (rachaduras, perfuragões,
cortes).. Grau de maturagão tal que perinita suporta.r a
manipulação, o traísporte e a conservação em condições
adequadas ptãtâ, o consumo . mediato e imediato.
Acondicionadas em enlbalagens adequadas.

Kg 'q,3D

10 Batatainglesa

Batata inglesa,'frescA cornpacta e firme,. apresentando tamaúo
uniforme e sqficientemente desenvolvida, estando livre de

enfermidade,. defeitos graves que
alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem
fisica/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes),
acondicionadas em embalagens adequadas ao iransporte.

I(o
^-b

. Cr,

rpc
tas

218
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Beriniela comum, boa
uniforme, firme e intrrc
meCânica (rachaduias.
condições de consur))

üadas ao t
Beterraba de primeira.
enflermidades material'
tamanho, coloração uniÍ'i
devidamente acondicionr
Biscoito "de Polvilho {

Biscoitos Tipo "Bolacli
ingredienJes: farinha clc

fermento, sem aditivos ,.

lextura crocante. e lr:,

hermeticamentç fechaclr;
embalagem(rotulo) dos
peso, fomecedor, data -

Brócolis"rámoso, dê bol
número de ranÍiÍicaçõe:
Folhas firmes sem áreas,

defeitos que

Cebola bianca de prjnrei.
entre cem a duzehtos gu
desenvolvida, bem Íoln
livre de danos mecânic'o.
em perfeitas

Cenoura Produto . l,

intermediária. Apresenta r'

não apresentar per"furaçri

Corpo cilíndrico unif-or,
acondicionadas para o'tr',,
sanitários.

Chuchu - porte mécli,,/
c'ompacto e firme, Seur i-l

apresentando tamanho. r',r

ser bem, desenvolyido. D,,r
que permita suportar ,r

conservação em condiçô, s

e imediato. Deverão c '.

uadas Dara o transnr

stsTEMA nl FERENC'rL DE PREçOS DA @
EMATER-MG

B:*',lP;i"i "à";"li;
biscoitos com unifornridr:

Casa de.Frtttas
Cambuiense Ltda _ me

CNPJ: 71 473 O4SIOOO|-21
rNS. EST.. 106.S68.810.0060

qualidailc.." tamanho e, colo'ração
Ia, senl i,'sões de origem Íisica ou

pcrhrrat'cs.côrtes). em perfeitas
. acond, ionadas' em embalagens

Kg \ ,so

re.sca. cc:lpactâ e firme, isenta de
'r'r'oso c iruridade externa anormai,
;'rnes. der .'ndo ser bem desenvolvida,
le para o, ., ansporte.

Kg.
3,gc

rseiro -- lliscoito feito a base de
boa qirai::lade e livres de sujidades.
rs p()r' ' ,rdade,'boa aparência. Os
le (tamar,lro e forma).

Kg Jq,c
inhas cascira§", com os seguintes
trigo. I;rrinha integral, .margarin4

itrínricos. .nbor e cor característicos,
-''alagens cle polietileno atóxica,
, e lotui, las. com idenüf,rcação na
rrgredicn . s. informação nutricional,
tle lahri,;rção e validade. Sabores

Kg J).m

qualidad,: -. de boa textura e grande
laterais. :oloiação verdq brilhante.

irtnarelat,l'i. sem sujidades oU outros
ir sr-ra aprj'ência ou qualidade.

Maço ,.3D
, Qualiilairi:- tamanho médio, pesando
ras a trn:1lade, estar fisiologicamente
rcla. lirn:';1. com coloração própria,
fisiológir'os, pragas e doenças e estar
conservr. ào e maturacão.

Kg

J,gc
l'esco e com grau de aturaçáo
' odor agrtdável, çonsistência firme,
es, maclr ,icados, nem ombro verde.
rc. .serr ii'lormidades, devidamente
DSl]ortc e 'ntrega serh danos Íisic«js e

Kg )so
'grande .le boa qualidade,. fresco,
lefleitos :r:.rf iot (rachadufas e cortes),
rr e conll',r'mação uniforme, devendo
t,eLá aprç';ctltar grau de maturação tal
r nrurril. lrção. o transporte e a
. adeqLr:.i rs para o consumo mediato
:rr aeon eionaclos em embalagens
tc.

Kg ,.?o

3ll
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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t9
Cogumelo

Shimeji
branco

COGUMELO SHIMEJI BRANCO - Nome cienlífico
Pleurotus ostreatus, de primeira, frescos, sem mofos, manchas
ou sujidades. Deve ser fornecidos em embalagens limpas, de
material que não provoque alterações extemas ou intemas nos
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmod,
não devem apresentar umidade excessiva na embâlagem.
Acondicionados de preferência em embalagem plástica
transparente de.1000 g!, com rotulô impresso fabricante, data
de fabricação e validade.

Ke
4\,5o

20 Couve.

Couvq (folha): Tipo'manteiga de tamanho médio, talo velde ou
roxo, inteiros; coloração uniforme e sem manchas."Bem
desenvolvid4 firme e intacta,.isenta de material terroso, livre
de sujidade, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportes

Kg

2-cc

2t Doce caseiro

Doce cpseiro: sabor leite. Feito a base de materia prima de boa
qualidade livre de sujidades /ou qualquer outro tipo de
contamiirantes, com cor, sa,bor e aroma aaracterísticoS do
produto. Apresentação em unidades individuais (unidades de
30 gramas)

Kg

22
Feijão

Carioca Kg \,oD

23 Geleia

Geleia sabores diversos - obtidáffi
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;
admitindo.adição de glicose ou açúcar invertido; isento de
sr-rjidades, parasitos e larv?s; livre de ' fermentações e
substâncias estranhas a sua composição; em embalagem
hermeticamente fechada e suas .ordiiO"r deverão estai de
acordo com a Resolução - CNNPA no í2, de 2410717A . RDC
272 de 22,109105 e suas alteraÇões posteriores.

Kg .b.m

24
Geléia

orgânica

-l

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtidâ aa cóôçao Ae Autas
inteiras ou,em pêdaços; ausente de corantes e aromatizantes
artificiais; admitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
isento de sujidades, parasitos ê larvas; livre de fermentações e
substânçias estranhas a sua composição; em embaiagem
hermeticamente'fechada e suas condições deverão estar de
acordo com a Resolução - CNNPA no í2, de 2410717g.e RpC
272 de 22fi9/05 e suai alierações posteriores.

Kg

25 Inhame

Inhame de primeirâ qualidade, com coloração e tarnantio
uniformes típicos da variedade, sem manchas, rnachuçaduras,
bolores, sujidades, femrgem ou outlos defeitos que possam
alterar sua, aparência e qualidade.' Liwê de. rãsíduos .de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg 6,e[

c;asa crte Frlrt?s 
t

Cambuiense Ltda - me
cruPL: zt azg 045/ooo1-2'1. , ' lNs. Ê§r 106 R68 810.0060

Ass/CARtMBO do Fórnecedor do preço
4/8
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I

l
l
l

Laranja Ponkan - Produto conr col
Laranjas íítegras, firnrer . tamanh:
próprio para o cortsrirr,. ,.' scur (i

(como baixa suculência, rcsão prol
umidade e bolor). não e.,tar anras

mecânica ou física. matiiração mr1

braEa.(principalrnenle in r trnamêntr
I.eite Pasteurizado Tipo ii, embala,
resfriado, elaborado a pr,i'tir do le;

mínima de 04 dias a colriar da datr

atender ad normas c legulauru

Mandioca amarêla in nar irra extra,
médio a grande. caraôtcr'ísticas a

rachaduras e sem su.iida,.t 's. Consí,

Mandioca Branca, in na: rra extl:a.
médio a grande caractt i'ísticas a

rachaduras e sem sujiclad,:s. Consis

Mandioquiúa SalSa - D. prirncir:ii
e Íirme, isenta de enfe,'midades.
TERROSO ç umidadc ( .,tenrA íu,

uniformes, devendo ser bem de:,

fisicos ou mecânicos t-rjundos
Acondicionado em embr,zrgem adt
causar danos físicos e co;:taminaçã

Mel de abelha europeia, rlrro ern

5g/sachê.

Mel de abelha europeia.pirro

Molho de tomale orgâni':o envasa!
sem aditivos químicos. s:rn gordu
hidrogenada e com gruLr ' r'ir adcclr,

Morango CONVENCICNAL, pri:
fresco, com. aspecto, col-" cheiro e ,

amadurecimento adeqr-ri:do Bara
intacta, Sem danos físic,'s trriurrdr,
Consumo imediato e cr r escala.

máximo 5 (cinco) dias ar',les do ve;

Qasa de Frutas
Cambuiense Ltda - me

CNPJ: 71.473 045/0001-21
lNS. EST.. 1 0ô.868.81 0.0060

,aÇão e odor caracter,ísiicos.
rrredio. grau de maturação

'íeitos externos e intemos
, ncla; imaturidade, podridão,
;uda, murcha ou'com lesão
.iia, spr.n ptague de insetos-

Kg

3,go

,r (embalagem de 01 Litro),
,r cru.fluido. Com validàde
.lc entrega.'O produto deve
rtações sanitárias " para a

Litro

;iescg, cem casca, tamanho
licionais sem fungos, sem Kg

l,gp
rcscq com casca, tamanho
icionais sem fungos, sem
tncia firme.

Kg \,?3
i1 ualidade, fresca, compacta
ISENTA DE MATERIAL

r;'rral, tamanho e coloração
'r.rvolvida, isenta de danos
io manuseio e transporte.
'uada parao transporte sem
sanitária.

Kg '7,9c

rchê (.{pis rnellifera), com
Kg

Kg

irr errr embalagem de 2lçg ,
r trans, sem gordura vegetal
do

.Kg

,reira qualidade, in natura,
:rbor próprio, em estágio de
cônsumo, polpa'finne e
do manuseio e transporte.
o decorrer da semana no
inrento.

Kg \,w

5/
Ass/CARIMBO do Fornecedor do prêÇo r
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stsTEMA Ri-FEREN( 'AL DE PREÇOS DA @
EMATER.MG

AGRICULTURA FÂi/ilLtAR i 'iRA COMERCTALTZAçÃO

...js llor un

Cambuiense l:tda - me
CNPJ: 71 473 O45|0OO1-21
lNS. EST.. 1 06.868.810.0060

40 Repolho
branco

Repolho brancg vegetal in natr.uà
alimentar. Apresentaçào Í-irrne...
íntegras, não espigada. Íi:m rachai
deformações. Cor: . ercle
desenvolvído., tamanho . rrritár'io.
adequados. Isento de ins,'los, larvt:
danos por estes provo.,rclos. coi
CNNPA. O produlo derrá ser"ap:
de estocagem. Entregur. ern.ernl
que convenientementc,r'otegicla.
rasgos nas.;folhas exterrir-:'i:s. pequL
na parte superior.

4t Tornate in
, natura

Tomate in natura, grupo oblongo.,
estado de maturaçào. po.lendo ser'

oü do subgrupo Pintado <,u do subf
haja mistura dos subgr rpos na
grande (maior que 60nrr: ). Caixa c

42
Tomate cereja

in natura

Tomate cereja in natun, aplicaçi
limpo, íntegro. sem lac! .rçluras. s
sem deformações, Seirl ;rreâs QUe
Cor: vermelho, uniforo']r-. âpreseni
e grau de maturidadc a, cquaclo.
parasitas, bem como rlc ,:nrros por'
Resoluçãô 12178 da CNf.lâ. Com
Fornecido em emballgr. < l.inrprrs

provoque alterações cxl, r'nAS oll .,

transmita odor ou sabor ,' stranlto a,

43
Vagem

macarrão

Vqgem macarrão ' boa qualidade
apresentando tamanlrr, unifir
desenvolvida, estando l,r,r.e de e:

que alterem a confornrar r)o e apar
física/rnecânicà (racharirii'as. per.
estar acohdicionados enr embalag
de acordo com o cronosi'.inla cle er,

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de trigo. c.rm 25 g

seguintes ingredientes: tàrirrlra
fermento" sem aditivo: químico
atóxico,, hermetiÇerni,:nte fec
identificação na en;rialagern(;,
informação nutricional, ;,cse. fbn,
validade. Pão de 25 snui ,ls n()l' ulr

, r'epolho branco, aplicação:
dÕ folhas bem unidas e

i,rras, manchas, podridão ou
l.u'o-esbranquiçado. Bern
,,j.So s grau de maturidade
ou parasitas, bem como de

iorme Resolução I2l7B da
.'sentado com pouco tempo
r:lagens ou a grânel, desde

São admitidos pequenos
as contusões e leves cortes

Kg

i

\,10

rloração em função do seu
Io subgrupo Verde madüro
trpo Rosado, desde que não
resma embalagem. Classe
,rr 2Oks.

Kg \,go
,: alimentar. Apresentaçío:
n manchas, .sem podridão,
nadas por sol ou por frio.
ndo tamanho caraeterístico
5'nto de insetos, larvas ou
'stes provocados, conforme
)ouco tempo de estocagem.
iccas. de mateiial que não
tcmas nos produtos e não
: ntesmos.

Kg ltr

fresÇa, compacta e firme,
nc e suficientemente
êrmidade. defeitos graves
rcia, sem lesões de ôrigem
rraçôes" cortes). Deverão
rs teladas, em quantidades

kg Y,h

Lmas, produzidos com os
-' trigo. ovos, leite, óleo,
'Embalados em material
rdas e rotuladas com
Lrlo) dod ingredientes,
'cdor. data de fabricação e
ade. cloce ou salpado-

Kg

7/
Ass/CARIMBO do, Fornecedor do preço
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G

45 Café

cafe torrado e moído, qualidade rêcomendável: Café Superiôr de
cafes das espécies arábica e/ou robusta./conilon, constituído, no
mínimo, por grãos de cafe fipo 06 - Classificação Oficial tsrasileira
(COB). embalado ein pacotes de 5009 invioladas, com registro de
data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. A
validade mínima deverá sei de 04 (quatro) meses a partir da entrega
do produto. As embalagens deverão estar acondicionadas em fardós
ou em.caixas de papelão, com peso variando de 5.0 ks a 10.0 ks.

Kg
-(8,60

46 úcula Rúcula de ll qualidade (folhas novas, verdes, viçosas, tenras) Maço J .qD

CADASTRO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES

Nome: Tel.: . ' 
; Email

Cidade: Produtos:

í

Üdt:rtt
^ / a 44

oe3\? 5q 63 - L.,lr,rL: f.çlfu,soc

I

Casa de Frutas
Cambuiense.Ltda.- me

CtrtP.l: Zt 473 O45|0OO1-21
tNS. EST 106.86s 810 006{',

As9/CARIMBO do Fornecedor do preço
8/8



SISTEMA REFEREN( l,-\L DE PREçOS DA

AGRTCULTU RA FAMILIAR i "p.RA COMERCTALTZAçÃO

NO PNAE NO I IJL DE MII\IAS
@
EMATER-MG

, o^c?o t?g?,5e '
Flora: 09 ZO

PESQU{SA D,_r PREÇOS

Estabelecimento/Pessoa Físi ca: *LuL0-
CNPJ/CPF: * /I B 5gg.-E
Endereço:

Contato:

Cotado por:

Data:*t toi:t fulV

ITEM DE,SCRI

01
Abacate

Abacate de l' qtralidade. tamair
consumo Imediato c crrr cseallr.
prazo máximo de 5 1cinco.1
Características: Produto selecionar
devendo'ser maduro e entr:e mi
oriundos do.manuseio e transporte

02
Abóbora
madura

o

Abóbora madura redonda da c

madura. firme. corn pedúncrrlo.
sem podridão. Tanranho pcqlrcno.
Com aspecto, consistência e c

espécie. isentos de unridade cxtc
sabor anormais. de contusôes e Jc:

parasitas. bem como de clan'

Embalagens Iimpas. secas. cle . r

alterações exte.rnas ou internas rr'

odor ou sabor estrattlto a()s Incsllr)

03
Abobriúa

verdq

Abobrinha verde, tipo menina".

natura,'espécie italiana ou "caipilr
limpá, firme (não murcho) e pesa,

cor clara, com casca verde .e mar

comprimenlo de 150.a 200rnnr e

Em bom estado (sem manchas.
alterações que os tornenr inrpr'ópri
de contusões"e lesões. dc, unriciaclr

e/ou sabor alormais,-cle insctos,
como de danos Dor estes Dr-ovocâri,

04 'Alfaçe Lisa
Alface Lisa - pés com.fqlhas'lisa
verde brilhante de tarnarrho unilr
Livre de suiidades.

lr\O Unidade Preço
unitário ,

t{r e coloração, unifofines,
r ,i decorrer da semana iro
ir:; antes do vencimento.
c com polpa f,rrme e intacta,
ciLrro, sem danos fisicos e

Ke \ "co

rs,ca verde escura. Limpa,
,e 'n raÕhaduras,'sem mofo,
- rn peso entre I a 2 quilos.
r rrração característiços da
ior ano.*ul, de cheiro elou
o,'s. de insetos, bolores elou
rs; por estes pr'ovocados.
.nterial que não provoque
r5 produtos e não transmita

Kg lRo
4t v

( d prirneira qualidade, in' Fresca (colheita recente),
i. com polpa abundante, de
i,i. Tamaúo pequeno, com
diâmetro entre 40 e 70mm.
;rào apodrecidos ou pom

),i para o consunio); Isentos
'rterior anormal, dp cheiro

r rlores e/ou parasitas, bem

Kg l.co,

e firmes, viçosas e de coi
r:re e típiôo da variedade.-t Unidade I,@

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
Ll:"



IÊFERENCIAL DE PREçOS DA
SISTEMA T

AGRICULTU RA FAMtunR PARA COMERCIALIZAçAO

NO PNAE NO SUL DE MINAS

ria-Prfma a§,1.necto
Condimento, aprese ;rlilçã; culiúriã em
fisico em cabeça, lipo branco ou rosa' 

,Ítêc
maduro, com gomos íntegros' sem qartes

geral. Nobre, extra, 
" 
i.i"ã"çO.r,.rkir*irrri"tt*, sem fungos, sem Podridão' ser

bem desgnyolvida. dmualágem com peso igual ou superior aAlho (Dente)

§em' adição de água'

preparaiíaatravésd?t;"i;ii':"lf::^*^u:1t"-*,1':"i'r,t::
:'#ffi:,;"* ;"d"t ã" ia""tin:":* do produto' data de

]ffid, ;"*iíqil;, '"'* a9 rabri-eante':1""?::'do com as

I ''

Alho Pasta

2,to,Kg

pellç.l§, .Prvrv'us* 
sumo imediato, bem

àrn condições adequadas para consumo' "il-"1'l'I:r^]
desenvolvida, com pâfpu íntega e Íirme' sem danos fí1cos e

;;#;;J-ii"naót 'ao manuseio' e tmnsporte' Deverá

'i" *ãt*ução tal que peilnita supo{3r- a
apresentar grau oe maturav.\'_'ai::.i^;:-:; ..,.rti, -
manipulação,' q ou"tpottt t i, ::":",11çr1i-:T":t"ii*0":::

i fresca, de Prir4eilu em

ffi;;; ;pt"L"t"rao lu*unho, cor 
-e -dÇnformaÇ::,H"#:

;|ffiffiü;r;'" ;;;urno mediato e imediatô' devidamente

acondiçionadas em caixas de rnadeira 9-u empal?genl,.- ------

BananaJratal

.a

Kg

Ê escq de Prirneira' em Pencas'

apresentanao tqma+", ..:1- " :^"*3:ot:#"T,r9', o:fi

uraruvur4Ysv' " -lã*"-o 
rnediato e imediato' devidamente

:::Hl3:1ff"11 .:,",#.? ;,qry r;l; "r',,,,

:â?to#'*"uifrüau,- para consumo " imedidto' bem

desenvolviOu, ro,n foçu iútg'u e firnie' sem danos Íísicos e

mecânicos oriundos 
-do 

manuseio e transporte' Deverá

ffi;ú* grau 'd.- "iut*ução 
tal que permita suport44 a

manipulação, o transporte e i, ::Ttl1ç,1:-iTi,"j:*:i::

),p

de boa qr13lidad9'

fresca, compacta t 
-'fii", 

apresentando,,*u*1:l*T: 
""

fr:r#á:"",pãru 
^*ã'- 

ionsumo. mediato _ g imediato.

;.;;di;i;"ua3t, "* emb al agens adequadas'

"ffi 
:í;#;ffi iã'ã,áii'rÉ: ::T* riwe de enrermidade'

defeitos graves q*tuit""* á conformação'e aparência' sem

lesões, de origem 
tf,i'ul*ttânica (rachaduras' perfr[ações'

cortes). Grau A" *"i*"iá" tal que per4ita suportar a

manipulação, o transports e a conservaÇão tT "f:f*:t
Batata doce

: : - 
,ApfüüÉn-ranrüúr,an=uaíu,-B"trt" irgtãa, fresca, compacta e ttrme'

uniforme . ,rrnri.ii;-'1; desenvolvida, es]1ndg 
"Ytt ^1:

alterem a conformaçao e aparência sem ]::::t d" ::f:3
hTfffi.:##"**[ãtnáa,i*'. perrurações' cortes)'

í. -: ^--^r^^ ^* ^'-holooens adeouadas ao transpo!!9r-1--

ntíCnnf Vf gO do Fornecedor do preço

zlg



slsTEMA REFERENCII\L DE PREçOS DA

Aenrculru RA FAMILIAR, í1lr RA coMERclALlzAçAo

NO PNAE NO :L.L DE MINAS

(ffi-
EMATER-MG

i

I,t't
I
I,l
I

'j
i-
,

l

l1 Berinjela

Berinjela , comum, boa quaiida.iL

uniforme, firme e intacta, sem :e

mecânica (rachaduras, Perfurat, õ

condições "de consumo, 'acondrc

adequadas ao transPolte. -

12 Beterraba

Beterraba de prhrreira. liesca' c'rt.

enferinidades material terfoso e I

tamanho, coloração uni forme"'. dc'''t

devidamente aconcl ic i 94qge-Pllgj 1

13

Biscoito de"

Polvilho
Caseiro

Biscoitp de Polvilho casetro -
poivilho, óleo e ovos .de'boa quali'

Biscoito de 4 a 5 gramas Por rrr

biscoitos com uniformidade (tamar J

t4
Biscoitos TiPo

"Bolachiúas
caseiras"

Biscoitos Tipo "Bolaclunhas ctrs

ingredientes: farinha de trigo, ; l1

fermento, sem aditivos qr"1ímicos' I

textuÍa crocante, embalagens

hermeticamente fechadas e rotrLla

embalagem(rotulo) dos ihgredien t

peso, fornecedor. data de 1àbri ;

variados.

15 Brócolis

Brocolis ralnoso, de boa qllallelad

número de ramificações laterais"

Folhas firmes sem áreas amarelaci

defeitos que possam alterar sua aFi

l6 Cebola branca

I

Cebola branca de Brimetrà quallcla

entre cem a düzetttos gratllas a ul)

desenvolvida,' bem fbrnlada, linl'

livre de danos mecânicos, Íisioiógi

em perfeitas condições de' conservi

ll Cenoura

Cenoúra Prodrrto tresco e'

intermediaria. Apresentar odor ag

não apresenta/ perfurações', macll

Corpo cilírrdrico ttnifbirtle' setn

acondicionadas para o transporte c

sãnitários. . -

õ[íchu porte medio/grande

compacto e .Íirme, sem deíàitos :

apresentando tamarrho: cor e coni

ser bem desenvolvido. Deverá aPrt

que permita stlportar a lttltttil'

I Conseruação em cotldiçocs at{cqtrrt

le imediato. Deverào cstar rlcorl

lr.l"orraclas nara o transllorte.

18 Chuchu

,. tamaúo e coloração
;ões de origern fisica ou
es,cortes),. em Perfeitas
ionadas em embalagens

Kg 2.m
ipacla e firme, isenta de

rnridade gxterna anormal,
ndo ser bem desenvolvida,
'rnsnorte.

Kg 2,5c
]iscoito feito a base de

adê e livres de sujidades.

idade, boa aparência. Os

r e I'ornra).

Kg

.,iras", . com os seguintes
,,inha integral, margarina,
-rúor e'cor earacterístieos,
de polietileno atóxica,
:las com identificação na
''. informação nutricional,
r,ção " uuíidud.. Sabores

Kg 8,rc

-'de boa textura e grande

:ploração verde brilhante.
:. sem sujidades ou outros
.rrcia orr oualidade.

Maço L.SO

,;, tamaúo médio, Pesando
I ade, estar fisiologicamente.
;r" com coloração PróPria,
r;s. pra$âs.e doenças e estar
,lo e matrrracão.

Kg
1,@

com grau de aturação

riidável, consistência firme,
trcados. nem ombro verde.

c, rformidades, devidamente
lntrega sem danos físicos'e

'Kg l.m
rl.: boa qualidade, fresco,
c:ios (rachaduras .e cortes),

.r lruação 
-uniflorme, 

devendo

s:ntar grau de maturação tal

r rção. o transPorte _e ?

l:i:; para o consumo mediatc
I ,:ionados em embalagenr

Kg J.m

o1'l

Áss/cantnlleo do Fornecedor do pteço

5,,ü
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AGRTCUITURA FAMILIAR PARA COMÉRCIALIZAçAO

NO PNAE NO SUL DE MINAS

t9
Cogumelo
Shimeji
branco

ÓcuuEro SI{IMEJI BRANCO - Nome científico

Pleurotus ostreatus, de primeira, frescoq sem mofos, manchas

ou.sujiáades. Deve ser forngcidos em embalagens limpas, de

material quê não provoque alterações externas ou intemas nos

produtos e não transmita odor oú sabor estranho aos mesmos,

não devem apresentar. umidade ' excessiva na embalagem.

Acondicionados de preferência em embalagem plástica

transparente de 1000 gr, .o* rotulo impresso fâbri,cante, data

de fabricaçãs e validade.

Kg

20 Couve

Coure (folha): Tipo manteiga de tamanho rnédio, talo verde ou

roxo,, inteiros, coloração uniforme e sem manchas. Bem

desenvolvid4 firme e intacta, isenta de material terroso, liwe
de sujidade, parasitas e larvas, sem danos fisicos e'mecânicos

Kg \,2c

21 Doce casoiro

Doce caseiro: sabor lêite. Feito. a base de matéria pqima de boa

qualidade livre de sujidades /ou qualquer ortl, tipo 'de

cgntaminantes, com cor, sabor e aroma característicos do

produto. Apresentação em unidades iqdividuais (unidades de
Kg 19r0

22
Feijão

Carioca

@ãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,

isento de matéria terrgs4 pedras ou co1pos estranhos;'fungos

ou parasitas e liwe de umidade. ' {
Kg 4t,p

23 Geleia

Ceteia Sabores diversos -:obtida da cocção dB frutas inteiras

ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;
admitindo adição de glicose ou açúcar invertido; isento de

sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentações e

sübstâncias estranhas a :sua composição; em' embalagem

hermeticamente fechada e suas condições deverão estar de

acordo com a Resolugão - CNNPA no 12, de 24107178 e. RDC

272 de22109105 e suas alterações posteriores.

Kg 15,0

24
Geléia

orgânica

@i diversos), obtida da cocaão de frutab

inteiras ou em pedaço§; ausente de corantes § aromatizantes

artificiais; admitindo adição de glicose ou açícar invertido;

isento de sujidades, parasilos e laruas; livre de fermentações e

substâncias estraúas a :sua cpmposiçãol em'embalagem
hermeticamente fechada e suas condições deverão lestar de

acordo com a Resolugão - CNNPA no 12, de 24107178 e RDC

27i de22l)9rc5 e suas alteraÇões posteriores:

Kg

25

-t

lnhame

tohutn" de primeira qualidade, corn coloragão e tamanho

uniformes típicos da variedade, sem manchas, machucaduras,

bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Liüre de resíduos de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg 3,@

Ass/CARIMBo do Fornecedor do preço

418
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ll.li ,rí *i311:
6rirâi5

Leite Pasteurizado.Tipq B, embala,-
resfriado. elaborado a par.tir clo'leir
mínima de 04 dias a contar da clari
atender as normas e regulamr r

Mandioca amarela in rratura cxtra..
medio a grande caracter'ísticas a.l
rachaduras e sem su.iiclar'lcs. ('()nsi: 

í

Mandioca Branca. in rra(ur.a cxlr-a.
médio a grande caracter'ísticas i I

rachaduras e sem. su jiclades. Consist

Mandioquinha Salsá'- De primeíra r

e firme. isenta cje enferrrt idacles.
TERROSO e umidadc exterrra arr.r:
uniformes, devendo ser bcrr dese
físicos ou rirecânicos olitrndos i

Acondicionado enr embalagerrr acl u

causar danos fisicos e contantinaçã,.r

I

Mel de abelha europeia puro
5glsachê.

de abelha europeia puro

Molho de tomate orgânico eltvâsâ,lr
sem aditivos quílnicos. scnr ror.clur:r
hidrogenada e conr grau brix aileqr rr

Morango CONVEI\CION1\1" p" ;
fresco, com aspecto, cor, cheiro e :iil:
amadurecimento adequado pflra ,.r

intacta, sem danos flsicos oriundcs'c
Consumo imediatOre eni escala-' rr.r

máximo 5 (cinco) dias antes clo ver;c

AGRICULTU RA FAtVrJLtAR pr, RA CoMERCTAUZAçÃO

NO .PNAE NO SLJL DE MINAS

íG
EMATER:M

Laranja Ponkan - Prodr-rto conr colr
Laranjas íntegras, lirynes. tantanhr
próprio para o consumo, scnr cl

(como baixa suculência. lesào prol'
urnidade e bolor), não estar atnas
mecânica ou física. maturaçiro mt'

ncipalmente internarnentrl)

comercializaÇão. .

Laranja
Ponkan

Leite
Pasteurizadô

Tipo B'

Mandioquiiüa
Salsá

Mel de abelha
europela
(Sachê)

Mel de abelha
europeia

Morango

ri ição e odor característicos
' .rredio. grau de maturaçãc
:lêitos extemos e intemos
,r r'da, imaturidade, pod ridáo,
;iic13, -uroha ou. com lesão
riia. sem ataque de insetos-

K'g )o
a

1,, (embalagem dê 01 Litro),
.1.: cru fluido. Com validade
. ic entrega. O produto deve
r àçõest saniiárias pua a

l'l'esca, com casia, tamanho
lrcionais sem fungos, sem
,'rrcia Í-l.rme

Litro

Kg
Q,oo

tcsca, com casca, tamanho
cionais sem fungos, sem
'ncia firmê.

Kg ,-. C0

.' ualidade, fresca, compacta
:SENTA DE MATERIAL
rinal. tamaúo e coloração
:volvida, isenta de danos,' manuseio e transpofie.
,rada para o transporte sem
sanitária.

Kg ícc
;,

,;hê ,(Apis mellifera), com
KB,

Kg J§,rc
, em embalagem de 2 kg ,
1rans, sem gordura vêgetal
Io

Kg

cira .qualidade, in natura,
bor próprio, em esfágio'de
'onsumo. polpa firme e
.lo rnanuseio e transporte.
.r decorrer da semana no,
mento.

Kg Jl.cc

s/.u

AssICARIMBO do Fornecedor do preço



slsTEMA REFERENCIAL DE PREçOS DA

AGRTcuLTURA FAMILTAR PARA coMERclnuzaçÃo

NO PNAE NO SUL DE MINAS ETVIATER-MG

35 Morango

tvtoiar,go ORGÃNICO, primeira qualidade, in natur4 -fre'sco,

corn a§pecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adequado para cons'umo, polpa finne e

intactq sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte.

Coosumo imediato e em escala, no decorrer da semana no

máximo 5 (cinco) dias antes do vencimentô.

Kg

36

Pimentão vermelho - Vegetal in natura, tipo:'pimentão extra

vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação: limpo, firme,
óom pedúnculo, com peie lisa e brilhante, sem danos -
cicatizados ou não-, sern manchas,' sem podridão, sem

deformações, sem areas murchas ou' queimadas. Çor:
vermelho, intenso e uniforme, bem desenvolvido, de tamanho

medio - comprimenlo entrq 80 e 100 mm e diâmetro basal de

50mm para rgais - e com Isento de'insetos, larvas ou parasitas,

bem como de danos por estes provocados. Pouco ternpo de

estocagem. Fqrnecido em embalagens limpas, secas, de

material que não provoque alterações externas ou internas nos

produtos ã não transmita odor ou §abor estraúo aos mesmo$

Kg 3,@

37 Poupa'de fruta

Polpa de frutas veimelhas (Amora, Morango e/ou Framaoesa),

Composto líquido extraído pelo esmagamento das . partes

côméstíveis dé frutas'carnosas; apresentação na forma polpa de

fruta congelada; líquido ôbtido da fruta madura e sã; processo

tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure

sua apresentação e conservaçáo até o consulno; "isento de

fragmentos das partes não comestíveis e sem _açúcat; com

aspecto em pasta mole, cor, cheiro e sabor próprio;

aiondicionado ém embalagem plástica de 1 kg cada unidade; e

suas coqdições'deverão estar de acordo com a Resolução -

CNNPA rf 12, de,2410717& e RDC 272, dç 22109105.e suas

alteragões posteriores. Deve atender às normas de rotulagem
geral, nutricional e pôpecíficás 1o respectivo Regulamento

Técnico, devendo apresentar identificação e contato do

fornecedor, nôme do produto, peso, prazo de validade,

informaôOàs nuÍricionais e selo de inspeÇão sanitaria.

Kg J5e
futl:^oef

38 Pepino

Fepino in natura de primeira qualidade, fresco, compacto e

firme, apresentando tamaúo uniforme e suficientemeirte

desenvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos graves

que alterem a conformação e aparência, sem lesôes de origem
fisica/mecânicà (rachaduras, perfurações, cortes).

Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e
sesuranca sanitária.

Kg ?,50

39 Quiabo liso

Quiabo liso, de.primeira (boa qualidade), lamanho e coloração

uniformeS, sem danos físicos e mecânicos oriundos de

transporte, (rachaduras e cortes), embalagens adequadas ao

transoorte e seguranga sanitaria

Kg ?,cc

RssicaRtvtgo do Foinêcedor do preço
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SISTEMA REFERENcIIT.L DE PREços DA
AeRtcuLTU RA FAM| LIAR FtnRA COM ERCiAL|ZAçÃO

NO PNAE NO S:- I- DE MINAS

40
Repolho
branco

Repolho blancp, vegetal in natura
alimentar. Apresentaçào: I'ir.rrre L

íntegras, não espigada. Sern r.ucha,
deformações. Cor: vercle (

desenvolvido. tárnanho unitário.
adequados. Isento dc irrsctos. lar.va
danos por. estes. provocudos, Çon
CNNPA. O produro der cr.á scr. ap
de estocagem. Entrcg.,., ",,, .n,l
que convenientemente protegiclas
rasgos.nas folhas exteriores. peque
na pafte superior.

4t Tomate in
natura

Tornate in natura, grupb oblongo,
estado de maturação, poclenclo ser
ou do subgrupo Pirrtaclo ou cio suh!
haja mistura dos subgrupos na.
grande (maior que.ó0nrnr ). Crixa c

4?
Torhate cereja

in natura

Tomate cereja in natura, aplicaçâr
lirnpo, íntegro. .sem rachaduras, s,'
sem deformações. sern áreas Que.r
Cor: vermelho. uniforme. apr-csenl:
e grau de maturidude aclerlrtrclo. )

parasitas, bem corno cie danos.por t
Resolução 12178 da CNNPA. Corn 

1

Fomecido em enrbalagcrrs lirnpas
provoquq alterações eit.ma., ôu i,,
transmita odor ou sabor estranho aos

Vagern*@-
apresentando tanranho unilo r

desenvolvida. 'estarrclo lir rc t'le e.: r

qúe alterem a confbrmação c apar;r
f,ísica/mecânica (rachacluras. per r

ost4r acondicionados em embalagt:r
Je acordo com o cronopranrfl de elrir

43
Vagem

macarrâo

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de trigo conr l5 e .i

rcguintes ingredientes: Íàrinha rl

"ermento. sem arlitir os qtrírnico...
rtóxico herrrrcticalnentc lct:
dentificação na erlbalaucm(t-ri
nformáção nutricional, peso. lbm,:,
zalidade. Pão de 25 qrainas »or. unid

r ,'epolho branco, aplicação
, Ce folhas bem unidas e

:1r,r'as, mánchas, podridão ou
:laro-esbranquiçado. .Benr
'rr So e grau de maturidade
s ,ru parasitas, bem como de
it,rme Resolução 12/78 da
('.cntado com pouco tempo
;r :lgcns ou a granel, desde
. Sâo admiridos pequenos
nas contusões e leves cortes

Kg \,{5

:crloração em função do seu
cro subgrupo Verde maduro
,' rpo Rosado. desde que não
'r -'snta embalagem. Classe
r;n 20kg.

Kg ?,m
o. ahmentar. Apresentação:
:r;r manchas, sem podridão,
niadas por sgl ou por frio.
ar do iamanho -caraôterístico

s::nto de insgtos; larvas ou
.' tcs provocados, conforme
I ruco tempo de estocagem.
. rcas. de material que não
rie{nas.nos produtos e não
s lnesmos.

Kg .\'9o

1'resca, compacta e firme,
r rc e suficientemente
I 'rrrirlade. deleitos graves
r ria. sem lesões de origem
.,rações, cortes). Devórão
r:s teladas, em quantidades

'ua.

r,)ras. produzidos com os

' trigo. ovos. leite, óleo,
Ilmbalados ein material

rdas^e rotuladas com
t,?:rlo ) dos ingredientes,

'edor, data de fabridação e
.rde, doce ou salsado

kg Ic,c

Ko

:

g,o

Ass/CARtMBO do Fornecedor do' preço
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srsrEMA REFERENÇ|AL DE PREçOS DA':
AGRTCULTURA FAMILIAR PARA COMERCIALIZAçÃO

NO PNAE NO SUL DE MINAS

Êl\^

.EMATER-MG

45 Café

úfé tonado e moído, qualidade recomendável: Café Superior"de

cafés das espécies uáhica e/ou robusta/conilon, constituído, no

mínimo, por grãoS de cafe tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira

(COB). embalado em pacotes de 5009 invioladas, com registro de

data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (quatro) meses a partir da entrega

do produto. As embalagens deverãoestar Acondicionadas em fardos

o, é* caixas de papelão" com pe§o varian@

'Kg

46 rucula Rúcula de 1" qualidade (folhas hovas, verdes, viçosas, tenras) Maço I,sc

CADASTRO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES

Tel,:
z;ç 4 tSZ qgqr) Email.

Cidade: , ' ,(h,n(nrtl
Produtos; /. â

-''u;ú' .o.n â1rrÃ-(

Vtru,ln{*^ ?;,,* cy'/'f"^' -ggsó\ 356eit4

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
t8/8



stsTEMA liÍFERENCTAL DE PBEçOS DA

AGRICU LTU RA Fy:i M ILIAR PÂRA COM ERCIALIZAçÃO

.§

FÉDERAL ,

§t1,. âi *Àtilii
11*1n

Estabelecirnento/Pessoa Fí§i ca:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Contato:

Cotado põr:

'M/'- z0
t ,/)'

4 d^ 'áatrt
rebfon ,T§,? t gS 

,

;,ilr 6o*AA
Data:fl$ fitl?

çpr, o8ogot,2 & *.5c
Hora: l0; 55

SUP. 5 $}Jú'OS tTDÀ

ITEM

01
Abacate

Abacate de 1u qualicki

consumo Imediato e ..r

1'!pÍazo maxrmo oe :'

Características: Produlir
deüendo ser maduro
orlundos do manuseio ,

02
Abóbora
madura

Abóbora madura recl,'

madura, f,rrme, corr r,,

sem iiodridão. Tâmanlir
Com aspecto; consis;
espécie. isentos de ur:

sabdr andrmais, de cor

parasitas, bem cofirr'
Embalagens limpas, :i,

alterações externas ou

odor ou sabor estrúho i

03

.€,,

Abobriúa
verde

Abobrinha verde, tipi,
natura, espécie italianii
limpa, firme (não murL'

cor clara, coln câSCâ 
"

comprimento de 150 t
Em bom estado (senr

alterações que os tornr':
de contusões e lesões. '

e/ou sábor anormais,',,,
como de danos por est,-

04 Alface Lisa
Alface Lisa - pés con'
verde brilhante de tar:

Livre de suiidades.

i)ESCRIç.,\O Unidade
Prêço

. unitário

.le, tamanlio e coloração, unifprmês,
tt escala. rro dgggllgr da semana no
(cinco) clias antes do vencimento.

'elecionarl.) com polpa fiime e intacta,
entre. rnaliLrro, ss111 danos fisicos e
|ansportc.

Kg

ái ll
,rcla da casÇa verde espura. Limpa,
'.'1únculo. s(rn rachaduras, sem mofo,
nequeno, com peso entre 1 a 2 quilos.

',rcia e cr,loração' característicos da
,l:rcls 951g'':,'r' âhoÍ"fl1âI. de cheiro elou
,, rôes e 1., ,.'s. de insetos, bolores e/ou
. de danoi. por estes provocados.

r,-'as, de nraterial que não provoque
internasl nos produtos e não transmita
tus me§mos

Ke

'

jss

menina. cle primeira qualidade, in
. Lr "caipirr". Fresca (colheitzi recente),
rr)) e pesadi,. com polpa abundante, de
'i'Ce e macir. Tamanho pequeno, com
lU0rnm e .liâmetro entre 40 e 70mm.
rnanchas. nào apodrecido§ ou com

r; imprópri,)5 para o'consumo); Isentos
: umidadc ,'rteripr anormal, de cheiro
. iltsetos. i',r[61s5 e/ou parasitas, bem

'rt'ovochtlr 
'-

Kg \,rã

'rlhás lisa, : firmes, viçosas e de cOr

rho unili,r,ne e tÍpico da variedade.
/

Unidade \,tt

Llt
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço



srsTEMA REFERENCIAL DE PREçOS DA

AGRtCt LTURA FAM|LTAR PARA COMERCTALTZAçÃO

NO PNAE N? SUL DE MINAS :

(ãqêl
ennnrrR-n

05 Alho (Dente)

Condimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto
fisico em cabeça, tipo branco ou rosa, aplicaçãó culinária em
geral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros, sem partes

murchas, sem fungos, sem podridão, sem deformações, cultivâr
bem desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superior a

150s.

' Kg'

"?a,w

06 Alho Pasta

Alho em pasta, 100% alho, sem sal, sem adição de érgua,

preparada atavés da trpnsformaÇão. do dente de alho de boa
qúalidade, com dados'de identifigação do produto, data de

validade, peso líqúdo, marca do fabricante, e de acordo com as

Normás/e ou Resoluções vigentes. Balde com 20 ke.

Kg le,%

07 Bahana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL - fresca, de prinieira, em
pencas, apresentando taqianho, cor e confôrmação uniforme,
em iondições ade{uadas para consumo imedipto, bem
desenüolvi{q gom polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos do manuseio 'é' transporte. Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte 'e. a conservação 'em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira ou embalaqens.

Kg
3,)g

08 Banta Prata

Banana Prata ORGANICA - fre§ca, de primeira, em pencas,

apresentando tamaúo, cor e conformação uniforine, eni
condições adequadas paÍa consumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos Íísicos e

mecânicos oriundos do .manuseio e , transporte. Deverá
apresentar grau de maturação tal ,que permita suportar a

mpnipulação, o transporte e a conservaçãô em condições
adequadas paÍa o con§umo mediato e imediato, devidamente
àcondicionadas em caixas de madeira ou embalagens.

Kg

09 Batata docê

Batata doce branc4 porte médio/grande de boa qualidade,
fresca, compacta e firme, apresentando tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvida, estando liwe de enfermidade;
defeitos graves que alterem a conformação e aparência,. sem
lesões de origem fisica/mecânica (rachailuras, perfurações,
cortes). Grau de .maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas paÍa 'o consumo mediato e imediato.
Acondicionadas ém embalagens adequadas.

Kg \,95

10 Batat4 inglesa

Batata inglesa, fresca, compacta.e firme, apresentando tamanho
uniforme e suficienternente desenvolvida, estando liwe de
enfêrmidade, defeitos graves que
alterem a conformaçáo e aparênci4 sem lesões de origem
fisica/mecânica (rachadufas, . çierfurações, cortes),
acondicionadas em embalagens adequadas ao. transporte.

Ks
Y i,Yg

SÜN 5 RUIAOSMN.

218
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AGRICULTU RA F,r; :1lILIAR PÀIA CqMERCTAHZAçÃO

NO F!"JAE NO SIJL DE MINAS

(ffi
EIttATER-M

PREçOS DA

Berinjela comum, l-'roii qualidacic. tamanho e co{ôração
uni'forme, firme e in',ri,.lta, sem, lçsões de origem fisica ou
mecânica (rachadut: perfurzrt'i.cs,cortes), em pêrfeitas
condições de cotslir.i.)". acoriclicionadas em .embalagens

uadas ao

Beterraba de primeira. l.iesca, contpácta e firme, isenta de
enfermidades material rorroso e umidade externa anormal,
tamânho, cbloração tln;i, rlrnes. der :rrdo ser bem desenvolvida,
devidamente acondici,l ,,,1a para o i,L
Biscoito de Polvilho , -lseiro - iliscoito. feito a base dê
polvilho, óleo ê ovos,.,' boa qualr,-lade e livres de sujid4des.
Biscoito de 4 a 5 g, râs por u:rrdade. boa aparêntia. Os

Brócolis ramoso, de bc,:r qualidade - de boa,textura e grande
número. de ramificaçô,,. Iaterais. .r:oloração verde brilhante.
Folhas finnes sem árca., amarelaclri:i. sem suiidades ou outros
deÍ'eitos que possam ali ,;lr sua apl.'..ncia ou qualidade.
Cebola branca de prinrt:ilii qualiclalic, tamanho médio, pesando
entre cerr a duzentos ui liuas a Luritiade, estar hsiologicamente
desenvolvida. bem firr,11"613. lirrr1,11. com coloraçãõ própria,
livre de danos mecânit',r,,. Iisiológit,s. pragas e dóenças e àstar
em perfeitas condiÇões .ic consel'vacão e m
Cenoura - Produto liesco e coin grêu de áturagào
intermediária. Apreseirirti ódor agr"lrdável, consistência firm'e,
não apresentar perfuri-irr;',eS, mac,hlrcados, nem OmbrO verde.
Corpo cilíídrico unili,;'rne, sem cicformidades, devidamente
acondicionadas para o rlrrnsporte e r.ntrega sem danos fisicos e
sanitários.

Chuchu j- porte mecli,rigrande r[c boa qualidade, fresco,
compacto'ê firme. seni rlcfeito.q s*ios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanh(1. r)r e contirrrnação uniforme, devendo
ser bem desenvolvido i ."r,erá âl)r'r-',..1112. grau de maturação tal
que permita 5uportirr- l manipriiação, o. transporte e a
conservação em.condiç ..s adeqtrir(:irs para o consumo mediatõ
e imediato. Deverão ,ilar acor)t:icionados em embalagens

biscoitos com uniformii::rile (tamaniro e forma
Bis"oitos Tipo lnot,.l;rrh"r *rm
ingredientes: farinha ilc trigo, fariúa integral, marganna,
fermento, sem aditivo' -rtrínricos. )rlbor e cor característicos,
textura crocante, e : ,r ,alagens ,le polietileno atoxica,
hermeticamente fechr,' i'e rottrl;r ias com identificação na
embalagem(rótulo) do, :irgredierrr.s. informação nutrícional,
peso, fomecedor, darr tle fabricrrção e validade. Sabores
variados.

SISTEMA FERENC:AL DE

G

J,1s

defeitos que

§uP 5 nrdos tID.{.

O tl.an:,rr ,t.le.

318
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stsTEMA REFERENCTAL DE PREçOS DA

AGRtcutru RA FAMILIAR pARa coMERcteuznçÃo
NO PNAE NO SUt DE IVIINAS

19

Cogumelo
Shimeji
branco

COGUMELO SHIMEJI
Pleurglys ostreaius, de frimeira, frescos, sem inofos, manchas
ou sujidades. Deve ser fornecidos em embalagens limpas, de
material'que não provoque alteraçõds extemas ou intemas nos
produtos e não transmita odor ou sabor êstreinho aos mesrnos,
não {:y.* apresentar umidade excessiva na embâlalem.
Acondicionados de preferência , em embalagem plaitica
transparente de 1000 gr, com rotulo impresso fabrica:ite, data
de fabricação e validade.

Kg

20 Couve

uouve (roma): lrpo manterga de tamanho médio, talo verde ou
roxo, inteiros; coloração uniforme e sem manchas. Bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, liwe
de sujidade, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportes.

Kg

-t,gB

2t Doce iaseiro

rroce oaselro: sabor lerte. f'eito a base de matéria prirrla dê boa
qualidade liwe de sujidades /ou qrutquer..",ir"-',ipã A.
contaminantes, com cor, sabor e aroma característicos do
produto. Apresentação em unidades individuais (unidades de
30 gramas). i

Kg li,'lç
22

Feijão

,Carioca..

Ieuao 1-afloca, ngvo, grãos inteiros, aspecto.brilhoso, liso,
isento de materia terrosa, pedras ou 

"orpós 
estranhos, fungo,

ou parasitas e livre de umidáde. 'I(g !,s
23 " Geleia.

Geleia sabores diversos - obtida au@
oy Çm pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;
admitindo adição de glicose ou açúcar invertido; .ir.ntã a.
sujidades, parasitos e larvas; liwe de fermentações e
substâncias estrànhaS a suá composiçãq; em ,embalagem
hermeticamente feçhada e suas 

"orrdiçà".'a""Àra" ..trJ A"
acordo com'a Resol,ção - cNtNPA no 12, de 24/o7l7g e Roc
272 de22109105 e sWqgtqfeçqçs posteriores.

Kg 39,qD

24
Geléia

orgânica

Geléia orgânica (Sabores diversos), @
inteiras ou em pedaços; ,auseÍlte de corantes e aromatizantes

Srtificiais; admitindo adição de glicose óu açúcar invertido;
isento de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentações e
substâncias estranhas a sua composição; ..em embaiagem
hermeticamente fechada e suas .orrdiç0., deverão estai de
acordo com a Resorução - cNNpA no i2, ae 2qroiilg , Roc
272 de22109105 esuai alteracões nosteriores ' ,- 

- ^'

t

Kg

25 Inharire

rnname oe pnmera qualidade, com coloração e tamanho
trniforrnes 

!iÉ1c91 da variedade, sem manchas, -u"hu.àãr.ur,bolores, sujidades, femrgem ou outros defqitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. , Livre 'de ràsíduos de
fertilizantes. De colheita recente. .

Kg \.Y?

. STE 5I§[,1{OS II,DA

418
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slsTEMA P.[FERENCTAL DE PREçOS DA

AGRIcULTURA FI\,úILIAR PÂRA coMERclauznçÃo
NO PI,JAE NO Si-IL DE MINAS

Laranja Poúan - Prodrr''
Laranjas íntegras, firnr',
proprlo para o consllilr
(como baixa suculêricia.
umidade e bolor), não
meeânica ou física. rrr r

incipalmente ir

Leite Fasteurizado Tipt-
resfriadô, elaborado a 1;,

mínima de 04 dias a corr

atender' as 'normas e

comerciali

Mandioca amarela in nri

médio a grande caracrii

rachaduras e sem sujiclaii

Mandioôa Branca, in nl.ri

meolo a granoe carac,.
raçhaduras e sem sujicla,i

Mandioquinha Salsa - i.
e firme, isenta de erri'
TERROSO ê umidadc '

pniformes,- devendo scr'

físicos ou mecânicos
Acoadicionado em emb,i
causar danos Íísicos e i'l

Mel de abelha
5glsachê.

Mçl de abelha europeia
a

r49s
EMATER-MG

,i

ri'

li;
ll

Molho de tomate orgrir

sem aditivos químicos. .

hidrogenada e com gmr, :

Morango CONVENCIi )

fresco, com aspecto, cor.
amadurecimento. adec1,,i;

intacta, sem danos físic r

Consumo imediato e i:r:

máximo 5 (ôinco).dias ai:,

firp 5 rmaÃos ITDA

( /\:

i1.(, ití. :â;:{ill
li{4]s

Larunja
' Ponkaú

Mandioquiúa
Salsa

Mel de abelha
europeia

, (Sachê)

Mel de abelha
' europeia

Morango

' com coloiação e odor caracterídticos.
.. tamanho nrédio, grau de maturação
o. sem c.jcÍ-citos externos e internos
, esão prol L,r r.:cla, imaturidade, podridão,

r.âr ânlils-;ida, murcha ou com lesão
:'rçào rlt:.1!a. sem ataque de insetos-
.'l'llâlllCl)tr'1.

Kg

,?,39

i. embalatio (embalagem de 01 Litro),
Lrtir do leire cru fluido. Com validade
rrr da datrr dc entrega. O produto deve
regulantcntações sanitárias para a

Litro e,b
lrraextra" Íiesca, com cascA, tamanho
r'ísticas. arlicionais "sem fungos, sem
.'.. Consi. ..'rtcia firme,

Kg
3,15

tra extra. fiesca, com casca, tamanho
'isticas aiiicionais sem,fungos, sem
s. Cons i :ri'rriia firme.

Kg ÀYâ
'ç/l $ J

:: primeiia r;r-ralidade, fresca, compacta
irnidades. ;SENTA DE MATERIAL
\terna arr,':inal, tamanho e coloração
bem descnvolvida, isenta de danos

,;'iundos ri, r manuseio e transporte.
,ilgent a(I(ri;Uada para o transporte sem
: iarninaçi,, :anitaria.

Kgr 5,qb

)uro er)r 'r;chê (Apis mellifera), com
Kg

,-lfO

I

Ke 35,\o
{) envasii(;1, em embalagem de i kg ,
,n gorrlrrr', rrans, sem gordura vegetal
,'ix aderlrrr.lo

Kg

i.JAL, pri;:rcirá qualidade, in natura,
lheiro e :::,lror próprio, em estágio de
,iio para consurno, polpa firme e
s oriuncl;:,.c1o manuseio e trásporte.
, escala" no deiorrer da semana úo
I us do ve r rrr i rnento.

Kg
JY,1,2
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AGRTcULTUM FAMI LrAR eARA coMERcrnuzaçÃo

NO PNAE NO SUL DE MINAS EMATER-MG

35 Morango

Morango ORGÃNICO, primeira qualidade, in natura, frésco,
com aspecto, por, cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adequado p?ra consumo, polpa firme e

intacta, sem,danos fisicos oriundos do manuseio'e transporte.
Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana,no
maximo 5 ícinco) dias antes do vencimento.

Kg

36
Pimentão
\êrmelho

Pimentão vermelho - Vegetal il natura, tipo: pimentão extra
vermelho, aplicação: alimentar. Apresentiição: limpo, ftrme,
com pedúnculo, com peie lisa e brilhante, sem danos

cicatrizados ou não!, iern rhanchas, sem podridão; ,sem

defgrmações, sem areas murchas ou queimadas. Cor:
vermelho, intenso e uniforme, bem desenvolvido, de tamanho
médio - comprimento entre 80 e 100 rlm e diâmetro basal de

50nnn para mais - e com Isento de insetos, larvas ou parasitas,

bena como de danos por estes provocados. Pouco tempo de

estocagem. Fornecido em embalagens limpas, secas, de

material que não provoque 4lterações exteryas gu internps nos
orodutos e não transrnita odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg

c

! c\0
lt r

31 Poüpa de fruta

Polpa dq frutas vermelhas (Amora, Morango e/ou Frarnboesa),
Composto líquido extraído pelo esmagainento das partes

comestíveis de frutas carnosas; apresentação na forma polpa de

fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo

tecnológióo adequado, submetido a tratamento que assegure

sua apresentação e conservaçáo até o' consumo; isento de

fragmentos das partes não comestíveis e sem açúcar; com
appecto em pasta .mole, cor, çheiro e sabor próprio;
acondicionado em embalagem plástica de I kg cada unidade; e

suas condições deverão estar de acordo com a Resolução -
CNNPA n2 12, de 24107178 e RDC 272, de 22109105 e suas

alterâções posteriores. Deye atender às nofmas de rotrilagem
geral, nutricional e específicas no respectivo Regulamento
Técnico, devendo âpresentar identificação e contato do
fornecedor, nome db produto, peso, prazo. de validade,
informacões nutricionais e selo de inspeção sanitária.

Kg jsp

38 Pepino

Pepino in natura de primeira qualidade, fresco, compacto e

firmê, apresentando tamanho uniforme e suficientemente
desenvolvida, estando'.livre de enfermidade, defeitos graves
que alterem a conformação.e apúência, sem lesões de origem
fisica/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).
AcoúdicionadÕs em embalagens adequadas ao transporte e
sesuranca sanitária-

Kg q,Iã

39 Quiabo li§o

Quiabo liso, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração
uniformes, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de

transporte, (racha{uras e cortes), embalagens adequadas . ao

transoorte e sesuranca sanitaria

Ke JD,g

6/,8
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(epolhofuanco,vegeta1intratul.a.,..polffi
alimentar. Apresentaçãr,t firme e .le fothas b"-:.ràidus e
íntegras, não espigada. -.,m raqhat,iLrrâ§ manchas, podridão ou
deformações. Cor: ercle c'j rl.o-esbranquióáAo. 

--à"*
desenvolvido, tamanh,, ,nitário. l.-'so e grau dá maturidâde
adequados. Isento de ir*,*os, lar'as .u parasitas, bem como de
danos por estes pro'.crrdos, cori-iirmB Resolução l2/7g da

çNNPA O produto dei,.:iá ser apr.,.sentpdo com pouco tempo
de estocagem. Entregll('\ em enrhuragens ou a granel, desde
que convenientementc 1.r'otegida:; São admitidos pequenos
rasgos nas folhas €Xtet'i, ,.. p-.q,,,.., .ts coritusões e"leves cortes

suDenor.

transmita odor ou sabor' , ,,trânho :r,'-, rnesmos.

validade. Pão de 25'slarr,;,s Dolrrnl , doce ou sal

Tomate in natura, gÍLr[li,,rbloúgo.r:cloração .m fr"çaoErreu
estado de maturação. P,,,ic,do Sc' rit) subgrupo vêrâe maduro
ou do subgrupo Pintado t;u do sr-rbgr-r.Lpo Rosaào, desde que não
haja mistura dos suhgi',rpos na ,rrr-'sma embalagem. Classe
granae «maior que . Caixa t' rr 20kg.
Tomate cereja in natu,.. aplicaçrtr,: ,li-ertã.ApGã6]
limpo; íntegro, sent racli,dllras. s,.'ir manchas, sem podridão,
sem-deformações. senr r:r'eas que irrradas por sol ou por frio.
cor: vermelho, unifcrn,c. apresenta ndo tamanho 

"u.uót.rírti"oe grau de maturidade r,icquâclo. Içelrto de insetos; t*u* ãu
parasitas, bem como tl., , iarios por. i.stes p.olocudgr, 

";;i";;Resolução 12178 da cNi'ri)A. co,i r,r'úco tempo de estocagem.
Fornecido em embalari.'s linrpas. ,rcas, de material que"nao
provoque alterações e\l :nas orr ; ,,lr-uas noS produtos e não

SISTEMA [.ITERENCiEL DE PREçOS DA

Vagem macarrão - b,.xr ,1râiiO*i. @
apresentando ' tamanlr,' unilbnne . st fi"i"nternente
desenvolvida, estando lii,re de errrrmidade, defeitos graves
que altereh a confornr.rq'rro e apa'i'ircia,'sem lesões de o-rigem
flsica/mecânica (racharl,rr-as, per.i;rr.açôes, cortes). Devàrão
estar acondicionados eri' embal-,,rrisi teladas, em quantidades
de acordo com o cron()gr .ll)a de el ,:...sa. ' 

,uw qvvruv vurlr w Lr\Jtl(,Fi ,iild uc trli aqa..:
Pão caseiro de trigo cr:m 25 eiarnas, p.odúãããíãã o,
seguintes ingredientes: larinha rie trigo, ovos, leite, óleo,
fermento, sem aditivos químicos. Embalados Qm material
at&ico , hermetQanr.:*te fêctradas e rotuladu.'--ào*
identificação na erri,,;rlage.r(r. rrrlo) d"r ;rgr;;i"rt.r,
in{9m-aea3 nutricionrl. , -.So. forr,, ,.dor, data de fabricação e

§I,3 5IR}{"AOS ITDA

I

As.s/CARIMBO do Forriecedor do preço
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CADASTRO DE POSSIVEIS FORNECEDORES

45 Cafe

café torrado ê moído, qualidade recomendável: Cafe Srryerior de
cafes das 'espécies arrábica e/ou robusta/conilon, constituído, no
mínimo, por grãos de cafe tipo 0( - Classificação Oficial Brasileira
(COB). embàladg em pacotes de 5009 invioladas, com regiStro de
data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (quatrp) meses a partir da entrega
do produto. As embalagens deverão'estar acondicionadas em fardós
ou em caitaS de papelão, com peso variando de 5,0 ke a 10.0 ke.

Ko^^b Jg,m

46 úcula Rúpula de lu qualidade (folhas Ílovas, verdes, viçosas, tenras) 'Maço l,gb

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
8/8
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Ac Br cu LTU RA FAM r LIAR nARA' coM encrnltznçÃo
NO PT{AT NO SUL DE MINAS

P,ESQLISA DE PREÇOS ' '
i

íç

EMATER.MG

Estabelecimento/Fessoa F ísica:

CNPJ/CPF:

Endereço: '? f
Contato: Telefone:

oata:lLtA9 t/ 7 Hora: l3'.W

E-mail:

'cpp:

ITEM I)i}SCITICAO
I

Unidade
Preço

unitário

01
Abacate

Abacate de 1" qualidade, tamánho e coloração, uniformes,
coúsumo [mediato e enr escala, no decorrer da semana no
prazo máximo de 5 (cinco) dias antes do vencir4ento.
Características: Produto selecionado com polpa firme e intacta,
devepdo ser rnaduro e entrc nraduro, sem danos fisicos e

oriundos do nrautrseio'c trartsporle.

Kg 5.0o

02
Abóbora
madura

Abobora madura redonda da casca verde escura. Limpa,
madtrra, firme. conr pedúuculo, senr racltaduras, .sem ,"rf";
sein podridão. Tarnanho pequel1o. com peso entre 1 a 2 quilos.
Com aspecto, consistência e coloração característicos da

espécie. isentos de umidade exterior anormal, de cheiro elou
sabor anormais- ,le contusõcs c iesões, de insetos, bolores e/ou
parasitas. b,-'rn conro clc drrtos por estes provocados.
Embalagens limpas, seÇas, de material que não provoque
alterações externas ou .internas nos produtos e não transmita
odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg ( ,9C

03
Abobriúa

verde

Abobqinha verde, 'tipo 'menina, de primeira qualidade, in
natura, espécie italiana ou ''caipira". Fresca (colheita recente),
limpa, firme (não rnurcho) e pesada, com polpa abundante, de

cor clala, com cllsca vercle e rttacia. Tamanho pequeno, com
comprimênto ds 150 a 200nrnr e diâmetro entre 40 e 70mm.
Em bom estado (sem manchas, não apodrecidos ou com
alterações que os tornen.l impróprios para o consumo); Isentos
de contusões e lesões, de umiclade exterior anormal, de cheiro
e/ôu sabor anormais. de insetbs. bolores e/ou parasitas, bem
como de dancls por'.estes pro\ ()cados.

Kg 2,ço

04 Alface Lisa
Alface Lisa - pés com lolhas lisas e.firntes, Viçôsas e de cor.

verde brilhante clc tarlanl',o Lrtti{brnte g fípico da variedade.'
LiVic de suiiclitdcs.

Unidade tJo

BO do Fornecedor do preço

L/8,
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ffi naturàl, matéria'prima alho, açpçcto

fí;; eni cabeça. tipo traneo ou iosa, aplicação culinária em

geral. Nobre. extra, maduro. com gomos íntegros' sem partes

ãrur"hur, sem fungos, sem podridão, sem delbrmações' cultivar

b"m d.s.nvolvida, Embalagcnl. com peso igual ou superior a
Alho (Dente)

m sa.l; sem adição de água'

;r^*n".;d. àt.ur., dà transÍo''rna!:o d::u:*" 1t,1tl" i:^o:i
ã;;itdil, ãà* auOos cte iclenríflcaçao do produto, data de

iãila"à., peso líquido, ruarÇa do faôricante' e de acordo com as

Normas/e ou Resol visentes. Balde com 20 kl

Alho Pasta

),ú

' .* ,

Kg

L - fresca, de Prime'.t3' 9*
lo tamanlto, cor e conformação uniforme'pencas. apresentall(- -

êm condições adequadas Para con'

desenvolvida, com pôtpo íntegra e firme' pem danos fisicos e

àecâniCos or.i,ndós do manuseio e transporte. Deverá

'l tttaturaçào tal que permita suportar a
apresentar grau o( 

.ruuçao em càndições
manipulação., 'o transporte e 

1. 
cons . 1..r- r^-.rr^.-^a+a

uàequuOut para o 
"oni.'*o 

mediato e imediato' devidamente

u.ondi.ionadas ent caixas de llladeira ou

BananaPíata

a

Br""* P*t" oRGÃNiÓ,{.-'Íiesca, de primeiru' ,!* pencas'

ãp;.t.r,.rao tamanho. cor e conforfftaÇão 'uniformt',^11

;;*;# puru o 
"o,rrüro 

rnediaro e imediaro,.devidamerÍe

u"orrdi.ionádas em caixas de madeiia ou einbalage{rs' '' - '

;ã;;"tr* 
-"adequadas para, consumo im.ediaro,. . bem

desenvolvida. conr polpa íntcgía e íirme' sem danos físicos e

ã..J;i*, áLiun.los 
'do 

nranüseio .e transporte. Deverá

upr"t"** grau de maturação tal que permita suportar a

maniprúação, o transpotl" " 1. 
conseJvlli:.^ti^,:,91*o^"-::

Banana Prata

)p
;;;i;il#;e desenvolvidà, estando livre de enfermidade,

defeitos grave§ qtte alterem a conformação e aparência' sem

lesões dã origem físicalmecânica (rachaduras' perfurações'

.oi"sl Grau*icle . maturação tal gut permita suporJar a

manipulação. o tÍansporte e a conservaç{o tT c,3illOes

ãJ"q"uAut para o-collsltlro .mediato e irnedtato'

É o/grande de boa qualidade'

fresca;'compacta e fiime, apfesentando-.tamanho TifoTl'

Batata doce

u.onal. i onadas ertt cnrba I a ge tts adecl uadas ao transporte'

e, aPresentando tamaÚio

írifurã " .suficieniemen^te desenvolvida, estando livre de

enfermidade, defeitos graves . 
qYe

;i;;;;;;"conformaçao' e .aparência' 
sem lesões de ôrigem

fisica/mecânica (rachadr-,ras, perfurações, cortes),
BaÍata inglesa

2lB
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11

l

Berinjela

ffi.l" .",*,*, t ou qualidade, tamanho e coloiação

uniforme, firme e intacta, sern lesõe§ de origem fisica ou

mecânica (rachaduras, perfurações,cortes), em perfeitas

condições de consurlo, 'acondicionadas 
:* embalagens

adeouadas ao úansPorte.

Kg 1qo
<>1- L "

B"t.r*b" cle primeira, fresca, cotnpacta e firme, isenta de

enfermidades material terroso'e. umidade extema anormal,

tamanho. coloraçào unifornrcs. clcvendo ser bem desenvolvida,

devidamente acondicionâda para o transporte,

Kg 3,ü)12 Beterraba

13

Biscoito de

Polvilho
Caseiro

Bir."it" de I'olvilho Oaseiro - Biscoito feito a base de

polvilho. óleo e ovos cie boa qualidade e livres de sujidades.
-Biscoito 

de 4 a 5 gramas. por unidade, 'boa aparência. Os

biscoitos com üniformidade (tamanho e fortna). 

-

Kg n,rc

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachiúas

câsêiras"

nir*itoi fipo "Bolachinhas caseiras", com os seguintes

ingrediente.s: lariirhà de trigo, farinha integral, margarina,

feimento, se1n aclitivos quírraicos, Sabor e cor.caragteristicos,

textura crocitnte: em§alagehs dg polietileno atóxica,

hermeticamente fêcliadas e rotuladas com identificação na.

embalagem(rotulo) dos ilgredientes, informação nutricional,

peso, fornecedor, data de'fabricação e validade' Sabores

variados.

Kg
):"'

)c,@

15 Brócolis

B.ó*l,iír"-oso. de boa qualidade - de boa textura e grande

número de ranrilicações laterais, coloração verde brilhante.

Folhas f-rrmes sem áreas amareladas, sem su.f idades ou outros

defeitos q.ue p()ssanr altet'at' stta aparência ou qualidade.

Maço j,ffi

t6 Cebola branca
,]

õãUotu Àrunca de primeira qualidade, tamanho médio,'pesando

entre cem a dtzentos gramas á unidade, estar fisiologicamente

desenvolvida, bem formada. limpa, com coloração própria,

livre de danos precânicos. lisiologicos" pragas e doenças e estar

em nerfeitas'coírcliçoes rle corrsct'vação e tttatttraÇãq.-

Kg 7,5o

17 'Cenoura

C.*.r* - Procluto fiesco' e com grâu de aturação

interrriediária. Apresentar oclor agradável, consistência Íir"rne,

não apresêntar perfurações, ,machucado§, nem omblo verde'

coroo cilíndrico uniforme, sem defognidades, devidamente

";"íãi.i"ráàur 
pura o transporte e entrega sem danos fisicoi e

Kg 3"w

18 Chuchu

Ch*h, " po{e mediolgrande de 'boa qualidade, fresco,

compacto e t'irmc. sem deÍ-eitos sérios (rachaduras e cortbs),

apresentando tantapho, cor e conformação uniÍbrme, devendo

sàr bem-desenvolvido. Deverá ápresentpr grau de maturação tal

que permita suportdr a manipulação, I transporte e a

conservação ern condições adequadas para o c'onsumo mediato

e imediato. Deverâo esrar aconclicionados em embalagens

*g l,a)

3/8
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SISTEMA REFERENCIAL DE PBEçOS DA
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EMATER:MG

"*: 
científ,reo

P I e ur o t u s o r,, A o' u'',' íJ i'i n"tãi tu' fre sco s' sem^f* *TiT
'::":,!ff";::1";:i; ;",, "; ;;;;i; em embal a gens limpas' de

material que nãtl p'ot'nt1t't alteraçõês externas ou internas nos

produtos e não transmita odor 'ou sabor estranho aos mesmos'

não devem up"'"ntu' unrilla{e excessiva qa 'embala§em'

Acondicionuas' 6t'":p'"i"tOntiu, "* -"Tlu?"*f:""llátil::ffiffi:j|iJt?,* sl:;;;' ';'uro 
impressq rabricante' data

ã" fáfti.ução e validade'

Cogumelo
Shimeji
branco

meclio' talo verde ou
C"*ã (f"ll*): Tipo manteiga. de tamanl

roxo, intei'os. ""l;;';à;'if 
i'i1o'1" .: 111,,:".1*ll; til

l11l ;, iii,l'i ]] n'*.'." i' á' i,.' i'" n'u,d 
: : 1::,':* TT:l;;1"*

de'sujidade, parasital "'1";;';; 
danos físicos e mecâRicos

oriunâos do manus-eio e transpÔrtgs'

Couve

ria Prima de boa
D"* **úabor lcjite' Feito a,base d 

de

ffi;J#^i;,ã"á'' ..T iá-a': l': ^T11l"i..llJil,,ly;", u.
3:ll'"X1ff"t'J":: # ;:il-** ] 1io*à caracteristicos do

produto. Apresentaça.i'"," 
"r"ià"des 

i.dividuais (unidadgs deDoce caseiro

ecto brilhoso' liso;
i.G;Trrt".-,ovo. gràos, i ntet ros' 

.::Tt::, ;l;::. i;
isento de matelia t;t;;;' o;dras ou corpos estranhos' fungps

ãr rururitus e Uq*te uq'Iiclade'ou paras't9) I " " '.i -- -. - 
l-cú de frutas inteiras

G[ã S"6r'es dir'ersos - obtida dlTrnrnu,irantes 
artificiais;

ente d'e corantes e a
ou em pedaços; aus 

--,-^^- r*r,a,+iÁn: i(ento deOU em peoaço'5, óLtÔ\ 
rr invertidO; iSentO de

admitindo adição de glicosc ou açucar l'1""1;'"::.;;:"
suiidac'les- pmu'itnJ ? lo'u"t ll:t de lermentações e

substâncias estlanh& a stla composição; em 'embalagern

hermeticamente ttciad; " 
t;;"t :";gt,o:tt ^d;):#:, -"tt1 rfr

l:ffi"J':ffi";'iêi'ffi;" - ixr'rpÀ ": l', de 24t07t7,8 e RDc

o11 ,lc n lO()lO5 c sttas alte
L'Lv' --'":__

NTKg

l::â'J'::I"l,'iJ'""r;n* - cryNra'. 1;1:* 
24t07t78'e RDc

^^ /^^/A( ^ o.riac olterar',ões oostgrtores'tz'> Ão1)lOC)iOs.c suas altet'

;ffffi,:l 
""i 

1",',"-,oJ.^ii;à;' i: glicose ou açúcar invertido;

isento de suiidade'"';";;;i;;; e lai'as; livre de fermentações'e

substâncias est'ranhàs tr sr-ra c"omposição; em 
-embalagem

herm eti c am. n . r" "tud;'" tilT- : "i910:"', ^o;; Xi,", -t:"t1 tf:

llzsc /zt u-tt-.vt:-'-'*" - ' 1 11 
Cla COCçãO de frUtaS

G. I é-h 
", 

g à,i a ( S a h o l e s' d i v c r s o s )' o b t I d a o a 
:' "":::; ;; ;

inteiras ou enr n5a1c"', 
j:':':: 

-0,:.::1":::',:rã:T*ffi::

Ge1éia

orgân1ca

iertttizarrtes. De "all"i

ação e 'tamaúo

uniformes típi co s A'''ãti"aucl e; sem manchas 1^T':::":1lf:
;:i:|.'Ji,"t"ittoà.,, tt."'gem out o.utro-s defeitos que possam

alterar sua upu'c'''Ji"u";*;;{id"dtt Livie de rêsíduos deInhame

'1

BO do Fornecedor do Preço
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26
Laranja'
Ponkan

LarunjaPonkan - Prôduto conr coloração e odor característicos.

Laranjas íntegras, {irmes, tamanho médio, graü de maturação

proprio para o ionsumo, sem defeilos externos e internos

i.o*o Uáiru suculência, lesão plofunda, imaturidade, podlidão,

umidade e bolor), não estar amassada, murcha ou com les§o

mecânica ou lísica. maturação media;'sem ataque de insetos-

nra"ea ( pri nc i pal tnen te i lr têrtt a t tten te).-

Kg

':.

J,jo

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

LeiteFasteurizaclo Tipo B, en-rbalado (embalagein de 01 Litro),

resfriado; elaborado a parlir do leite cru fluido. Com validade

mínima de 04 dias a contar da data de entrega. O produto deve

atender .as norntas e regttlattrentações sanitárias para a

comerc ial izaçào.

Litro

28
Maridioca
amarela

Mandioca anrrrrclt ilt ni.ltul'J cxtra. lt'esca. com caSCa, tamaúO
medio a grancle caracteristicas adicionais sem fungos, sem

rachacluras e sem sujidades. Consistência hrmq.
Kg ) .50

ze
Mandioca

Branca

Mandioca Branca, in natura extrâ, fresca, com cascq tàmanlio

médio a gralde caracierísticas adiçionais sem fun§os, sem

rachaduras e scm suiidãdes. Consistência hrme.
Kg 2,b

30
Mandioquiúa

Salsa

Mandioquinha Salsa - De primeira qualidade. fresca, corypacta

e firme,l iserrta de enÍ'ermidades, ISENTA DE MATERIAL
TERROSO e r-unidade extet'tra andrmal, tamanho e coloração

uniformes, deüendo ser bem desenvolvida, isenta de danos

fÍsicos 'ou mccânicos orir-urdos do manuseio e transporte.

Aconclicionadg ent embalaSpit, adeqr-rada para o trartsporte sem

causar danos l'ísicos e contàrnirraçào sanitál'ia.

Kg' t" 0o

31

Mel de abelha

europeia
(Sachê)

Mel de abelha euroPeia

)g/sacne.

I

puro em sachê (Apis mellifera), com
Kg

32
Mel de abelha

europeia
Mel de abelha. er,rroPeia Pltl'o Kg e§,@

JJ
Molho de
tomate

-1

Molho de tornate orgânico ettvasado em enrbalagem de Zkg ,

sem aditivos químioos, sem gordura trans, sem go.rdura vegetal, Kg

34 Morango

Mo*ngo CONVENCIONAI-. prirneira qualidade, in natura,

fresco, com aspeclo, cor. cheiro e sabor próprio, em estágio de

amádurecimento. acleqüacio para consumo, polpa firmg e

intpcta, Sem danos físicos oriundos do manuseio 9 tranqporte.

Consumo imediato e elll es.cala, no décorrer da"semana no

máxinro 5 (cUco) ctias rntcs clo v

'.Kg )0,Ú

s/8
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35 Morango'

Morango ORGÃNICO; primeiru quulidr@
com a§pecto, cor, cheiro e sabor próprio,. em estágio de
amáduiecimento adequado para consumo, polpa firme e
intacLa. sem da.os tlsicos o.iundos clo manuseio à transporte.
Consunro iniediato'e crlr escala. uo decorrer da semana no

,lmáxltno 5 (ciuco) tlias urrtcs rlo rcncimerrto.

Kg

.

36
Pimentão
Vermelho

Pimentão verrrrellrtr - Vcgclal in naturâ. tipcr: pimentão extra
vermelho, aplicação: alimentar-. Apre§eàtação: limpo, firme,
com pedúnculo, com peie lisa. e brilhante, sem danos
cicatrizados ou nào-. senl manchas. sem podridão, sem
deformâções, sem áreas rnurchas ou quôimadas. Cor:
vermelho, intenso e uniforine. benr clesenvolvido, de tamanho
medio -. comprinlcrrto errlr'e 80 e l'00 llln e diâmetro badal de
5Onrrn para nrrris - L'conr Iscnlo de iusetos. [arvas ou parasitas,
bem como de dattos p()l' t'stes prorocados. Pouco .tempO de
estocagem. Fornecido em 'embalagens limpas, ...ai, de
material que nào provoque alteraçôes externas ou internas nos
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg

[o'@

JI Poupa de fruta

Polpade frutas vemelhas (Amora, Morango 
"/o., 

Framboesa),
Composto -líquido , extraído pelo 'esntagamento 'das partes
comestíveis clc fl'utas carnôsas: apresentação na forma polpa de
fruta congeiacla: l.íq,iclo obticlo da f,uta madura e sã; iroôesso
tecnológico acleguado. sLrbnretido a tratarnento que ârr"gur.
Sua apresentação e conservação até o consumo; isento de
fragmentos das partes nào conrestíveis e sem açúcar; com
aspecto em pasta mole, cor, cheiro e sabor proprio;
acondicionaclo em embalagen'r plástica de I kg cada unidade; e
suas condições deverão estar de acordo conl a Re'solução -
CNNPA nn l?, de 24 07178 e I{DC 272, de 22109/05 e suas
alterações postcriores. l)er e ítender às norntas de rotulagem
geràI, nutricional e específicas no respectivo Regulamento
Técnico, devendo apresentar idetltificação e contato -do

fornecedor, norre do produto, peso, prazó de validade,
inlormaçôes nrrtricionais c selo dc inspeçãô sanirária.

,Kg

38 Pepino

Pepino in natura cle priutcira cltralidade, fresÇo, compacto e
lirme. aprescitizutclit, tirnranito rurilbrme e sufrcientemente
deserivolr ida. c:tulrdo iir r.. ,.ic err l'errnidade. deleitos graves
que alterem a conf'ormação e apatên"iu, ,"* lesões de o-rigem
fisica./mecânica , (rachaduras, perfurações, cortes).
Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e
seguranÇa sanitár'ia.

Kg 2,sC

39 Quiabo liso

Quiabo liso, dc printeira.(boa c1r-ralidade), tamanho e coloração
unil'orrnes- Sr-,i11 rlunos Iisicos e nrecânicos oriundos de
tfanspofte, (rerchaclLrras e coites), ernbalagens adequadas aó
lransporle e se.gural)Ça sanilár'ia

Kg, 6,A,

do Fornecedor do preço
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I

Repolho
branco

Repolho brancô;'vegetal ir-r natura, ,.póffi
alimentar. Apr:ese,raçà.: I'i'rrre e de lolhas bem unidas e
íntegrás, não cspigada. scr, r'achadur'as,.manchas, podridão ou
defo.rnaçõer. C,r. vcr.de claro,-esbra,r;;i;.do-'-"à.rn
desenvolvido, tamanho u,itário, peso e grau de maturidade
adequados. Iscrrto de irrsctos. Iarvas ou parasitas, bem como de
danos p.or esres p'ovocaclos. cont'ormà Resolução l2/7g da
cryNPA o p.oelrrro dcr.cr'á ser apresentado com pouco tempo
de esto-cagc.r urrt.egres crl c.rbaragens ou a granel, deüe
que convenierrterncntc p|oicgidas. Sâo admitidos pequenos
rasgos nas folhas exterio|es. pequenas contusões e leves ôortes

Kg 2,k)

41
Tomate in

natura

Tornâte in flatura, gr.upo oblo,gô,coloração 
"- funlaoãG

estado de maturação, podeuclo ser do subgrupo verâe maduro
oú do subgr,p. Pintado orr clo subgrupo RÃado. a.rà. qu. nao
Uaj? mistura dos subg.upos na ,rr"s,rru embalagern-. 

-Classe

grande (.maior que 60ltrrtr). Caixa com 20kg.

Kg
7,Lo

42
Tor,nate cereja

j in natura

Tomate cerej3 in liatura. trplicação: ,rli*.rrtu.. Ãp8ffi6
lirypo, íntegro. sem'raciradnras, sem manchas, seú podridão,
sem deformações, se,r' áreas queimadas por sol ou'por frio.
cor: vermelho, uni forme, apresentando tamanho caraóterístico
e grru de nraturiclacle acleqriado. Isento de insetos, larvas ou
parasitas. beur corrro tlc ilarros por estes provocados, conforme
Resolução I2r78 rla cNNI'4. con'i ;iruco tempo de estocagem.
Fornecido enr embaJagens lirlpas. secas, de mateiial quJnao
provoque altc|rçÔe's extc|llas orr internas nos produtos e não
transrnita odor ou sabor estr"anho ao§ mesnros.

Kg

43
Vagem

macâruão

Vagem macarr'ão - bcia qLralidadà, firesca, "o*p*tuEiffiapresentando ranrarrho unil'orme e süficientemente
desenvolvicla. cstarrdri lirre ile 'enrerhridacle. defei,p, g*".,
que alterent a corrÍ'onrurçíio c aparência. serl lesões de oiigem
física/mecâ,ica (rachacluras. perfulações, 

.cortes). 
Devàraq

estar acondicionados enr embalagens, teladas. em quantidades
de acordo cor}t o cronoglarrra de enlr,ega.

kg [,-.x, 
"

44 Pão Caseiro

Pão caseiro rJe trigo co* 25 gr-amas, p.ód*idoGãG
seguintes ingredientes: íarinha de trigo; ovog leite, óleo,
fermento, senr aditiv.s qui,icos. Embarados em material
atóxico , he.nretica,rcnie fec'hadas e rotuladas com
identificação . na embalage,r(rótulo) dos ingredientes,
info.rnação ,rrr.icional. peso. lornecedor. data de faÍricação e
validade. Pão c1e 2! grama.s por. uniciade; doce ou sâleâdo.

Kg i\, u*

do Fornecedor db preço
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45 Café

cafe tomado e rioído; qLralidade recor.nenclável: Café Supeiior de
calés das especies aráhiclt e/ou lobusta,/conilon.. constituído, no
mínimo, por erãos de café tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira
(COB). embalado em pacotes de 5ô0g invioladas. com registro de
data de fabricaçãci e valiclade e.starrpadas no rótulo da embalagem. A
validade rnínirna dever'á sel dc 0-l (quatlo) tneses a partir dá entrega
do produto. As embalagerrs dcvcrão estar acondiciopadas em fardos
ou enr caixas dc papelào. coul l)cso varianclo cle 5.0 ks a 10.0 ks.

Kg

.46 rúcula Rúcula de 1' qualidacle (l'olhas novas, vefdes, viçosas, tenras) Maço J,e)

AIs/CentÉ{gO do Fornecedor do preço
818
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AGRTCULTTJ RÂ rÂtu/il Ll,âR PARA COMERCIALIZAçAO

Nü Pí{r:xf NO SUL DE MINAS

PESQUISA DE PREÇOS

EstabelecimentolPessoa Fís ica:

CPF:

ôztos/Ro í? I-lora:

DESCIItÇAO Unidade
Preço

unitárioITEM

Abacate i1e 1" qualiclade, larnanho e 'doloração, uniformes,

"nnÀr.,*o 
Inrecliaio e c, cscala.. no' decorrer da semana no

pt'azo máxinto de 5 (iinco) dia-s antes do- venc'ignento'

baracterísticas: I)rocluto seiecionaclo cot-l't polpa firme e intacta,

deve,clo ser rnaclurlo c ep1.rc utacluro, seúr 'd4nos lisicos e

oriurtdos do tnltttttscio c it'attsllortc.

Kg à,(p01
Abacate

Kg ls0
02

Abobora
madura

Abóbora madttra redoncla da casca verde -escura' Ltmpa,

madura, Íirme. com perl[rnctilo. sem rachadutas,'sem m-ofo,

serrr'podridão. l'amanho peqtieno, com peso entre '1 a 2 quilos.

com .aspecto. consistêrrcia e 'coloração característicos da

espé.cie. lr.-,.,,,r,, clc uurirlurle cxtcriol atronnal. de cheiro elou

,ut.,1.,u,ro,rr3is. iic c()piri:riiis c lcseies. clc insetos, bolores e/ou

parasitas, bcnt coill0 ai,t . danos poi' estes provocados.

Émbalagens limpas, secas, de, material q*e não provoque

alteraçõãs exteriras'ou interuas nos produ3os e não transmita

odor ou sabor cstianho aos nle§llil

Kg ],»
03

Abobriúa
verde

Abobrinha vercle, tipo rr.enina, de_prtmelra qualldade, ln

natura, espécie italiar,a ou "caipira". lre sca (colheita recente),

limpa. firnte (nãC r-nur.r,h0) c pesada, conr polpa abundanle,.dê

cor ciara, cGnl casca verdc c macia iamanho pequeno, coÍn

comprimento de 150 a 200mn-r e diâmetro entre 40 e 70mm.

Em Lrom estaclo (sem tnanchas, não apodrecidos ou com

alterações que os toLnem improprios para o consumo) Isentos

cie C()tltusões e lesões. de r-lr-nidade exterior anormal, de cheiro

e/ou ,ulrorln,-,irr,,o,,ir. ,-li: !rrsetos. bolor:es, elor-r parasitas,:bem

colllu .je rllttt,,' ir\)l' Üstr.i :it'r't triAdos
-',..: -: 

--:t'--.,-. . .-

AlÍ'*.. Litff- p;s çoni iirihas lisas e 1'trtnes. viçosas e de cor

vercle brilhante de tap'riittiro Liuifbrme e típico da variedade.

Liwe-de su.i!ürttcs.

Unidade I.@.'04 Alface Lisa

TIB
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Nr
r

,:

05 Alho (Dente)

: 
-Cond i,torto. trpresentaç lio tlatilt'al, rn atét'ia-prima alho, asp€cto

físico em çabeça, tipo tra'co ou rosa, aplicação culinária pm

geral. Ncibre. extra,r ttlaclttt'o, collr gonlos íntegros, sem partes

irurchas, sem ftrngos, sem podridão,'sem deformações; cultivar

bem desenvolvidà. Embalagenl com peso igual ou superior a

i 50e.

Kg

.,'

ils,cD

06 Alho Pasta

Att " "* Dasta. l0Ouzo rtllt«r. settr sal- senr adição de água,
r,l

preparada itri.'ür cla transfo'mação do dente de alhq de boa

ããtffi;, 
"1o," 

ãooos de identrfr-caeao do produto, data de

validade, peso líquido, nla{-oa clo Í-abricante, e de.acordô com as

NTnr,.qc/ê nrr Resohrcões visentes. Balde com 20 kg.

Kg

Kg

1m
07 Banana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL - tresca, de pnmelrq em

pencas, apresentanclo tamanho, cor e conformação.uniforme,

ã* condições aclequadas par4 consllmo imedialo, bem

deser-rvolvir'ia, cor-u polpa íntegra e firme, sem danos físicos e

mecfuricos oriLrndOs do r-nanuseio e transporte. Deverá

apresentar grau de rnatr-rração tal que permita sgportar a

manipulação, o tt:atrspolte e a cohselvação em condições

adeq.uadas para o conslrmo raediato e imediato, devidamente

á"orrai"ionádr, 
"r-, 

caixas d" ntud"itu ou "*bul'

08 Banana Prata

Bê""*Fnta ORGÂI'\iC,'\ í'iesc4'" de primeiru, ?* pencas,

apresentanrio tanranhg. col. e confbrmação uniforme, 
- 

ern

càndições aclequadas para' consumo imediato, . bem

deseníolvida, com pôlpa íntegra e firme, sem danos físicos e

mecânicosl orir-tndos clo manuseio e : transporte. Deverá

apresentar grari de maturação lul que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em- condições

adeqgadas par.à o conslnlo nlecliato e irnediato, devidamente

acondiciànaclas eu Çaixas de r-l1a

Kg

09 Batata docê

Ê"trt" d*t branca. por.te'rredio/gran{e de boa' qualidade,

fresca, con-Ipacta e fiil1e, apresentando tamanho uniforme e

suficiqnterneptc desepvolvida. estandO livre de enfermidade,

defeitos graves que alterem er conformação e aparência, sem

lesões,dá origêil física/mecânica (rachadurâs, perfuraçõeq,

cortes). Grau de . ntatut'ação tal qüe permita sulo{3r a

manipulaçã<1. ci' transportc c a conservaç-ão 9m condições

adec*radas ltaiit o collSltlllo lrediato e imediatO.

Acondicionaclâs em enrbal agens adequaclas'

Kg jw

,KE l.qc10 Batata inglesa
enfermidade. deIêitos gfaves . que

Batata ingiesa, fresca, cotnpacta e ltlrme, apresentando taÍnanno

uniforme- e sr,rf'rcientemente clesenvolvidâ, estando livre de

alterem a conlõrmação c aparôncia, sem .,Iesões de origem

fisica/rnecânica (rachacluras, perÍurâções. '. cortes),

acondicionaclas ern embalageus adequadaS ao tt'anspOrte.

4B

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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11 Berinjela

Beriniela con'tlurl, boa qtrâlidade, tamahho e colorâção

uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem flsica ou

mecânica (rachacl-rras, per[urações,cortes): effi perfeitas

condições cie collstrlrlo, acoudicior-ràdas- em embalagens
Kg'

1,5o

t2 Beterraba

Beterraba' cie prinreira. [tesca, compapta e firme, isenta de

enfermidadcs material tetroso e umiclade externa pnormal,

tamanho, coloração r:ttilõt:mes. devendo ser bem desenvolvida,

deviclamertte acottdiciollad

Kg

3,ec

l3
Biscoito de

Birr",t" dê pçLuitt.,o Caseiro = Biscoito feito ra base de

polvilho, óleo e ovos de boa qualidacie e livres de"süjidades.
'Biscoito 

clg 4 ir. 5 grantas por unidade, bôa aparência. Os

biscoitosconr,-rrli1ôrrrric1ade(tanranlroe1brma).

Kg

t4
Bisçoitos Tipo
"Bolachiúas

caseiras"

Biscoitos 'f ipo. "'Bolachinilas caseiras", com os segutntes

irigredientes: fiu'irrha clc trigo, farinha integral, margarina,

fermento, sem aditivos c1üír-nicos, sabor e gor caÍacterísticos,

textura crocalrte. erttbalagetts de polietileno atóxica,

hermetican'rente f,echadas .e rotuladas com identificação na

enrbalagernlr'ótulo) ilos irrgredientes. inlormação nutricional,

peso. folneóec1ol. dat:r. dc labricação e validade. Sabores

variudos. . '

Kg

15 Brócolis

Bõ*tir*,Ã.*" dé L,nu qualidacle - clc boa textura ê grande

nírntc;t-r. cic qrtttilicnçôcs lat.lrais" coloraçào verde brilhante.

Folhas firmes sem áleas amzrreladas, seln sttjidades ou outros

defbitos que possaln alterar §r-ra aparência ou qualidade.

Maço tu,n

) ,)u

t6

\

Cebola branca

õébota brar.tca clc prinreira qualidade.'tarnanho medio, pesando

entrc cem a dtrz*ntos gral'nils a unidacle, estar fisiologicamente

desenvolviCa. i-rct-t-t 1-olttrltcla. lirltpa. com c'oloração própria,

livre cie danos rnc.cât.tict,s. frsiologicos, pragas e doenças e estar

em perfeitars çoirclições cle consgrvação e nlaturâção

Kg
b .0ü

t7 Cenoura

Cenoura Produto fiesco e com grau de'aturação
intermediária. Aplesentar odor agraclável, consjstência firme,

não apresentar perfi-n:qções, rnachucaclos, nem ombro verde.

Corpo cilírrclr.ie,r rrni.lbnrie. sern deÍ'ortnidades._ devidamente

acondiciona{as para Õ transpgt'te e entrega sem.danos físicos e

sarr itários.

Kg Qso

18 Chuchu

Chr-rchrr tlortc nrct'lioigrande de boa qualidade, fresco,

compacto e firtne. serl deÍ-eitos serios (rachaduras e cortes),

apresentanclo ttrLlanho, col' e conformação uniforme, devendo

ser bem cléscnvolvido. Deverá apresentar grau dp matüração tal

que penrita sttportar a nranipulação, " o transporte -. a

conscillçàr: cllt ç'ollciicõL's ildcqtlatlas Pltt'a o consumo mediato

e inlecliato. lli:r,crão cstitl' ltcondicionaclos em' embalagens

Kg

'

JrP
I

L
I
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I

t

Ass/CARIMBO dô Fornecêdor do preço
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t9
Cogumelo

Shimeji
branco

coGUMEI-o SLIIME.I BRANCO - xo*ã- .i*ffi
PIettrottt.t ().\IrcttIu.\'- t[c 1.lr-irrrcir.a. fi.escos. sem mofos, manchas
ou .ttjicllttle.. l)t'rc se r ltr.r rrct.iclps q1t1 t'rnbalagens IimpaS, de
malc|ial clrre ni.., p|o\ ()(i uc lrltc|açôes c\tcrnàs ou intemas nos
produtqs e não trransmila odor ou sabor estranho aos mesmos,

lão devenr 
.apresenlar. urniclade excessiva na embalagem.

Acorrdicionados de p.elerê.cia em embalagem ptaltica
trarisparente cie 1000 gr. cour rotrro iurpresso Ía=bri.uri., àata
de fatrricaçiro c r alidarle.

Kg

20 Couve

Coür,e (folira): i'i1ro nrarteiga cle tut"ffi
roxo. inteiros, cOloração uniforme. e sem manchas. Bem
desenvolvida, Íjr.me e intacta, isenta de mateiial terroso, livre
de stliidade, parásitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriurrdos do rlltrruseio c transportes.

'Kg'
l"m,

21 Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leitc. i;eito a base d. -uté.úlrirrãEIã
qualiclacle ii'r'i: de suf iclaács /ou qrrtq.,.. 

",ir"^'iipã 
'a"

;ontnminantcs. c()li-l .c()r'. sabor: e.aroirla característicos do
:roduto.. Ap.cscrtaçào u'nr uuicjacles inclividuais (unidades de

Kg

22
Feijão

Carioca

_reuao ua[oca" ltevo, _{rãos rnteifos, aspecto brilhoso, liso;
isento de niatéi;ia terrósã, pedras ou co,pos estranhos, fungos
ou para!itas e Iivi'c de rrnric'ladc.

Kg

z) Geleia

Geleia Sab,.r.es iiiversos - obtida ,lu .o.çffi
oy .l,l pcrLrços: ilusente dc corarrl.es c arornalizantes artihciais;
adnritirtdo udiçr)o de glicoSc ou açúrcar.invertido: isento de
sujidades, pàr'asitos e laivas; livre de , fermentações g
substáncias esr'arrhas fl sr.rfl composiçâo: em embalagem
hermêticanrente l'echacla e suas coirdições deverão estai de
acorcltr conr ír lirsoluçào -.CNNPA rrn 12. de 2410717S . RDõ
272cle22lo9lO5eSLlilS;.rI1etacõespostet.iores

Kg

24
Geléia

orgaruca

Geléia orgânicrr (saborcs diversos), obticla Aã .*çaoEEutu,
inteilzrs oll ent ltcdaçr'rs: aLrsente dc. corantqs e aromatizantes
artil-iciais; adrnitindo aciicão c1e glioose ou açúcar invertido;
iserrt. de striidu.lcs. parasitos c Iarvas: Iivr.e fle fermentações e
suhstârrcios csr.arrhas. sr.lA composiçâo: em embaiagem
hermeticanrente Í'echacla e suas cclncrições deverão estar'de
acor'(!o c()rl ir l(cs.ltrçào - cNNpA ,o ll. cre 24107/7g; RDt
27? ,ic 2)/$) '05 c stns ultcrações posterior.es

Kg

25, Inharne

'Inhanre . cle' primeira qLralidnde, com .olorrção-ãEãi6
uniÍlrmes típicos da va'ieclacle? sem manchas, machucaduras,
bolorcs. srriidatlcs- fle.r'use,r o. outros del'eitos que possam
alterar slra aparência e qualidade." Livre de .ràsíduos de
fertilizantes. De colheita recente. , -

Kg \§D

4/8
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.26
Laranja
Ponkan

Laranjá Ponkan - Produto com coloração e odor caracterÍsÍibos.

Lararrlas íntcgms. Í'irntes. tatttattlto médio. grau de maturação

proplio pâl'ri t: collsl.ll"llo- scrn defcitos cxlernos e internos

(conro baixa suculência. Iesão prolunda, imaturidade, podridão,

uniiclade e bolor'). nâo estat' anla'ssada, murcha ou com lesão

mecâniczr orl {lsica: maturação média, sem ataque de insetos-

DrasÍl (principaI mettte interuarnente)'

Kg

1",5i)

27.

I eite
Pasteurizado

Tipo B

Leite Paster:riz.aclo Tipo B. errtlralado (embalagem de 01 Litro),
resfriado, elabot'aclo a partir do lçite cru Íluido. Com validade

mínirna de ()-{ tiirts a colttar cla clata dc etttrega. O produto deve

ateniler as ur)r'nras e . regitlanlentações sanitárias paÍa a

Litro

28
Mandioca
'amarela

Mail.lioca amat'elt in natllra extra, fresca, com casca, tamanho

méilio a. smntlc caracter'ísticas adicionais sem füngos, sem

rachaduras e senl suiiclades. Consistência firme'
Kg

q
J.CC

29
Mandioca

Branca

Mandioca Rtilt,'ca

médio a grantlc
rach;iduras e s:litt

- in natura cxtra, ftesca, com casca, tamanho
ceractcr'ísticls adiciorrais sem fungos. sem

stri iclatlcs. Corrsistêltcia fi rnte.
Kg

3*o

30
Mandioquiúa

Salsa

Manilio.qr-rinha ljalsa - De priu-reira qualidade, fresca, compacta

e.firme, iscnlii cle eilerinidacles, ISENTA DE MATERIAL
TERITOSO e Lrnticlade externa anotmal. tamanho q.coloração

unifbnnes. der'.-ncio ser l--ten'; Llesenvoivida, isenta de danos

físicos ou nrc:âlricos oriuntlos' do t-nanuseio e transporte.

{c(}rr..l iciiorrirrl' ,.:nr ctttl',lrlltgcttl lrdcqtradil para o transporte sem

cauiiu' clanos ll',ico.s e contat-t-tit-lação sanitária.

Kg t'âD

31

Mel de abelha
euÍopela
(Sachê)

Mel de abelha cr-riopeia plrro em sachê (Apis mellifera), com

5g/sachô.
Kg

)Z
Mel de abelha

europeia
Mcl cle abclha rLrr:opeia Püro ,Kg lo.to

JJ
Molho de
tomate

t1
I$olho dc lonrlic olgârticd ettvasado enl embalagem de 2 kg ,

serrr aditilos c1r-ríu-ricos, sem got'dltra trans, çem gordura vegetal

hirlr',,uêrtlt.llt c'.:t,lt I gri.Il.l l-rrir lttlcclttado

Kg

34', Morango

Mor';.rrrgt, C'í)|i.\'lrNCIONAl,. primeira qr"ralidade, in natura,

fresco. conr.nsi:,.rcto, cor. clieir.o e sabor groprio, em.estágio de

amarir-rrecir-rir-'Ltll acleQLraclo pala consllmo, polpá firr.ne e

intacLa. scrl cilrros l'ísicoS oilurrdos do tltanuseio e trahsporte.

Con,.rrnt,r il.lt't:ltio e clll cs('illa. tto dccorrer da semana no

máximo 5 (cincc) ,lias antes !!c vqncimenlo. 
.

Kg
{ts-ry

AsíCARIMBO dô Fornecedor do Preço
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35 Morango

Morunqo ORGI\NICO-, primeira qualidade, in natura, fr'êsco,

conr aspccto. cor,. clieiro e sábor próprio" em estágio de

anra.iLrrecilrcuii) adgqr,rado p&ra col-tst-tnro, polpa fir4a e

intacra. scrl dl;iros l'ísicos ot'iLrttdos clo mattuseio e transporte.
Cor.i.-Lrn.iri irlci:ialo c clri'esr,arla. no decorrer da 'semana no

má.rinto 5 (cirr. rr.1 tlias lttttcs tlo vcllcilllcllto.

Kg

36
Pimentão
Vermelho

Pimer.ttão vei'rlcLho - Vegetai in natura, tipo: pimçntão extra

vemrelho, aplicação: alitnenlar. Apresentação: limpo, firme,
cor.u ped[rrrculr'. com peie lisa e brilhante. sem danos
cicatriziiclos o,.r não-, sem' ntanchas, sem podridão, sem

del'o,'rraçôcs. senl ár'ças Ittttrchas oil queimadas. Cor:
venri,:ll],,. ir)1\':,s() c uttil'r»ttie. bent desertvolvido. de tamanho

m.il,, - coulp;:;11çlllo cnllc E0 c 100 tttrtt e cliâmetro basal de

5Omrn para mai's - e com Isento cle insetos, larvas oü parasitas,

bern lorlo dc ..lartos por estes provocados. Pouco tempo de

eslocrgcrn. lt,,r'ticcidó crlt erttbalagetts limpas. secas, de

materiai qrre nl:lo provoque aiterações externas ou internas nos

nroriLrtt)s a uàri ':'ltttsntilr.t odot'ott sabot'cstranho aos mesmos.

Kg b,50

)t Poupa de fruta

d'l .,'tit
q,

Polprr clc il;rrta:, ','crt-nelhas (Arrora. Morango e/ou Framboesa),

Con;Íto.sio líri: ii.lri exti'aíclo pelo eslttltulltlleltto das partes

conrcslir'êis clc iir-itas otl'ilosas: apresetltação na forma polpa de

frtrle congclarlrr: Iíquido'obtiilo da fruta ntadura e sã; procesSo

tecnológic'o arlequado, sqbmetido' a tratamepto que assegure

sua apresentação e conservação até o collsumo; isento de

fragrnen{os çla:; partes não Comestíveis e sem açúcar;. .com
aspirijto rci.u .'ilt.sla mcrle. cor. cheit'o e sabor próprio;

ac,'rnilic jora,.'lc .:r.n embalagent plástica tlc I kg cada unidadel e

st.n: c0nri'ir,ire:' chvcr'àr.r csl.ltt dc acot'tlo coln a Resolução -
CNNIIA 11" l?, clc'24107'178 e RDC 272, de 22109105 e sua§

alt,-ilrrçõcs postcliores. Deve utetlder às trormas de rotulagem

geral" nLrtricionai e específicas' no respectivo Regulamento

ieorico. cleve ;rclo aprescnliu' idetrtiÍicação e contate do

foini'ccclor'- n( jrllc clo prodr.rto. peso.' prazo de validade,

in", ir:,i .. 11r"'i -j()lllris ç sull tlt: iltspct -to satt't'r'a.

Kg

38 Pepino

Pcl.lro rl irarl i,i lcle prinreila qr-raliclaclc. ft'esco, compacto e

filurc. ilpi'csen1íurclo .tanrattho unifbutre e 
, 
suficienlernente

desenvolvicla, cstando livre cle enfermidade,' defeitos.graves
que :iltercm a «:onformação e aparêricia, sem lesõe§ de origem
física/niecânica (rachaduras, perfurações; cortes).

Ar'on,lici,,r)íl(l{' ('m crnblrlagetrb atle<lnaclas ao transporte e

Se':i i:;l('il ..ltttii ,,'ill.

Kg
J.»

39 Quiabo liso

--'Qi,iiii,o iis:ri. ci' ,r;'inteit'a (boa qualidade). tamanho e coloração

unilr,,r'tncs. sun clano"s í'ísicps e mecânicos oriundos de

transporte. (ra,:lracluras e cortes) embalagen§ adequadas "ao

tnrr_r:.1-,or'ir' t' sci L:l rulça s?llltal'lL

Kg

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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4,0
Repolho
branco

Rcp .ito 'ol'âni:,

al;:r.:rrlar. Api'
íntegl'as. rião r:s

delolmaçõcs.
dese nvoivirio.
adcrq itaclos. Isi.'l

Olrli ' ll')i' csl

C|.;i ,'.,1.. {) pt'
de t!,locager.n.
que ()0il\/cllici'
rasgos ,nas. 1'olit

na i]!§j§lgti

4t
Tomate in

natula

T(tr.t-rrrlç: tt't t-tilt

€S1:ir l: r tlrl tlia1

oti tl't sliirgiL.tl:

hajir ilistt-ira
graniie (itraior

42
Tomate Çereja

in natura

Toi-t-iltic ccreJii

lim1,-o. íirtegro
senr r,lelornraç

Cr:i':,,'r:t':-tt*l l.tt:

e 111.:iil r.rrl iiiir
piiai':Li1',. l)Üll

Rc:;r,ir.tcito I 2r

Forn':ciclo ettr

pl'rrr , rt111ç ;111t'

trarr:irii{a t:clot

43
Vagem

macarÍao

!11r,r.'r;t :ttiicrii
apt'\'ii-'llii]ltlo
de:e :ivr',lt :da,

quc :rltcrenr a

fí:;icai n.rccânic

eslai'acoitciici
de atorr-lo con

44 Pão Caseiro

Pâ,., r:'l::r.:it'0

Set',';ii,l:, iil
fet,i:,.:tti,," :icl

att:', ,:a' i

idcnliiiclr,;ilt.'
inli:,1'L:i:lcãr, t"tr

valirlrrtlt:.'l)ãtr

;. vegetai in natura, repolho branco,'aplicàção:

:scntação: Lirnre e' de l-oihas bem unidas e
pigada. Ser"n lzicl-raduras, ntanchas, podridão ou

Cor: verde claro-esbranquiçado. Bqm

iirlranho unitár:io; peso e grau de maturidàde

rlo de insetos, larvas ou parasitas, bem como de

;rlovocacios. conlot'tttc Resoluçào 12178 da

rlrrto develii sc.t' apresenlltdo com pouco tempo
iriltregues enl embalagens ou a granel, desde

:.crnente protegidas.'São admitidos pequenos

rs exteriores, p€quenas contusões e leves cortes
r j-.

I

Kg

2.rC

i':r. grLrpo oblongo,color:ação em função do seu

i'ação, podenclo ser do'5r.tl-rgnrpo Verde maduro

i'intaclo ou do subgrr-rpo Il.dsado, desde que não

l.;s subgn-rpos na ntcstlla enrbalagem. Classe

;rrc 60nutt;. Cirira crPnr 20kg.

lP

Kg S§O

* ,*t*a, aplicação: alimentar. Afresentação:
sem rachadul'as, sem inanchas, sem podridão,

:r:s. sem ár"eas queimadas por sol ou por frio.
,,r n i loÍn-r c1 aprc se ntando t:tman ho característico
:;'i.lrrclc. urlctlruttlo. . 

Isento de insetos. larvas ou

:rllo c1e cianos por estes provocados, ôonforme

il cla CNNPA, Cont pouco tempo de estocagem.

:rnLralagens Iirnpas. secas. de.material que não

rçÕ.-à externas ou internas nos produtos e não

Kg \L@

r,r - boar qLralidade, ft'esÇa. compacta e firme,
iiin-ranho LtniÍbrme e .suÍlcientemente

:siiindo livre de enÍàrmidade, defeitos graves

:rrnlbrmaçãro e aparência, sem lesões de origem
(rachaduras. perfurações, cortes)''Deverão

raclos em embalagens telaclâs, em quantidades
,) ('r'ôlropurtra de entresa.

kg 3.@

: trigo corr 25 gral:I'Ias, produzidos com os

.'rlicntcs: làr'irrlrl dc trigo. ovos. leite' óleo,

arlitivos quínlicos. Embalados em material
inreticameute Í'echadas e rotuladas com

i.,A embalagenr(rotulo) dos ingredientes,

licional, peso" forttecedor, data de fabricação e
,r ?5 sramas nor unidade, doce ou §algado.

Kg

718
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45 Cafe

cal
CA,

ml
(c
da

va
do
oU

46 úcula RÚ

,rítlo,' qualiclacle lecomendá.vel: Cafe Superior de
,:s arábica e/oLr robusta/conilot,t, constituídg,' no
:, rie café tipo 0(r - Classit-icação Oficial Brasileira
r cnr pacotes cie 5009 invioladas. corn registro de

r c validac[e esfa;npadas no,rótulo da embalpgem. A
ileverá ser de 04:(qLratro) lreses a partir da entrega
nlialagens cleverão estar aiondicionadas em fardos

'auclào. cor)r l)cso variando de 5,0 ke a 10,0 kg.

Kg \r§

iriacle (fblhas novas. vet'des, viçosas, tenras) Maço

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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stsTEMA REFERENCTAL DE PREçOS DA

AGRtcuLTURA FAMTLTAR eARA coMERctnuznçÃo

NO PNAE NO SUL DE MTNAS

PESQUISA DE PREÇOS

retero,re: 33 \ 3 6 (S t1 E-mail:

r,âqô
EMATER.M G

CPF:

vata:6/ tyg t1? Hoia lQ 15ç

; [\üniop rrr ;,

ITEM DESCRIÇÃo 
*,

UnÍdade
Preço

unitário

01
Abacate

Abacate.de 1"'qualidade, lamanho e coloração, uniformes,
consumo Imediato e em escala. no decorrer da semana no
prazo máximo de 5 (cinco) dias antes do vencimento.
Características: Produto selecionado com polpa firme e intacta,
devendo. ser maduro e entre maduro, sem danos fisiços e

oriundos do manuseio e transporte.

"Kg () w.
/-1"

20
Abóbora
madura

Abóbora madura redonda da casca vgrde' escura. Limpa,
madura. Ilrnre. com pedúnculo" sem rachaduras, sem mofo,
sem podridão. Tarnanho pequeno. com peso entre I a 2 quilos.
Com aspecto, consistência e 'coloração característicos da
espécie. isentos dê umidade exterior. anormal, de cheiro ôlou
sabór anormais, de contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou
parasitas, bem como de clanos por estes provocados.
Embalagens limpas, 'secaS, de material que não p'rovoque
alterações externas ou internas nos produtos e não transmita
odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg lrCD

I

03
Abobriúa' verde

Abobrinha verde, tipo menina, de primeira qualidade, in
natura, éspéciq italiana ou 'lcaipira'?: Fresca. (colheita recente),
limpa, firine (não murcho) e pesada, com polpa 4bundante, de

cor clara, com casca verde e- macia. Tamanho pequeno, com.
conrprirnento de 150 a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm.
Em l"ronr estado (sem nrarrchas. não apodrecidos' ou com
alterações (ue os toniem improprios para o consumo); Isentos
de contusões e lêsões, de umidade exterior anormal, de cheiro
e/ou sabor anormai's, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem
como de danos por estes provocados. '

Kg

,

04 Alface I.isa
Alface'Lisa - pés com folhas lisâs e firmes, 'viçosas'e de cor
verde brilhante de tamanho uniforme e'típico da variedade.
Livre de suiiclades.

Unidade

Ass/CARIMBO dq Fornecedor do preço,
1/s
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t.i
I
I

I
I'
i..

i-
L

b,

I
L
It

r11h lI: nÍ§lri
ci.it,ll;

ural, 
-matéria-prima 

alhÔ' as.Pegto

;:,:f;fl?úfü11po u.*"o ou rosa, upri.uçao curinária em

seral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros' sem p.artes

ilrràrr"t, tàoi n ngou, sern podridão, sem defõrmagões' cultivar

;il;;;;;l"iàí e,"uutágem com peso igual ou supêrior a
Alho (Dente)

sal, sem adição de água;

;;;;;;^ ã,ru,,â, da transformagio d: d:it: 
9',.1t1" i:"b::

ã;itd;;, i"* ã"a"s de identifieação do produto' data de

;;1iã;à., ieso líquiilo' marca do fabricante' e de acordo com as

Normas/e ou Resol visentes. Balde ooni2O

Alho Pasta
:

a

),5cKg

ffi";;rit;á* ;à.quadas para consumo ' imediato' 'bem

desenvolvida, com pãip' *f"gta e firme' sem danos fisicos e

ir".àri"ot oriundos 
'do 

rnãnuseio e transporte' Deverá

,ptlt"*rt grau de maturagão tal que permita slportar a

manipnrlação, o transport" " 1. 
conServaçã", ti 

:,111ç^".::

i - ftesca, de Primeira' 'em

ü;;;: âpt"t."tundo iamanhol cor e conform,li:,:i'-t".*:

roiisumo mediato e imediato' devidarirente
adequadas para"o consumo nleu,laru tr

u.ordltionudas em caixas de.madeira oú embal?gens' 
'

'Banana Prata

*,9

ffiCA fresca, de primeirâ,,?* Pencas,

apresentando' tamanho,' to' e conformaçU",*11tf^".T"' *;1

adequadas para'o,consumo meo.la.Lu s r,r'LrtêL\r' uw'

".ondi.ionáaus "m'"aixui 
de mudti

aYrvuvtruÉ'e* 
lmo 'imediato, bemcondições adequadas Para consu

desenvQlvi<la, com polpa integra e firme' sem danos físicos e

*..a.tito, oriundós ldo manuseio e transportç' Deverá
r: maturação tal que permita suportar a

apresentar grau .,t 
.rruçáo em càndições

rnanipulação, o transporte e 1. 
consr

^r^^',^Áoc hârq'..' conirrmo mediato e imediato, devidamente

Banana Prata

\,b5

t o. p, lll*1";

Àcondicionadas em emlialagens.adeguaclas'

í;ú compacta " ti*", 
aprçsentando tamanho uniforme e

;;;iil;ã;i.' o"r"t'ot'idà, estando livre de enfermidade'
jiã;;;'-;r;;", qrr" alterém a oonformação e aparência' sem

lesões de origem física/mecânica (rachaduras' perfurações'

**àtl Grau'a. *"t"uiao tul ,11" 
permita suportff a

manipulação, ,o transporte e a consewação ern condições

adequadas pal'a o- . .Çonsumo ' mediato e imediato'

Batata doce

acondicionudat em 
"Ilb4uggllt 

ut1ê

e, aPresentando tamaúo

"rii"rr""" 
é suficieniemente desenvolvida,' estando liv-re de

alterçm a conformação e aparênoia' sem lesões Ut :lft*
física/mecânica : (tachudui'as, perfurações' . cortes)'

Batata inglesa

@Àq.r""a5'
Ass/cARlMBo do Fornecedor do preço
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11 Berinjela

Berinjela comum, boa qualidade, tamanho e coloràção
uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem fisica ou
mecânica (rachaduras, perfuráções,cortes), em perfeitas
condições de consrurro, 'acondicionadas em embalagens
adequadas ao transóoite. /

Kg
1.@

t2 Beterraba

Beterraba de primeira, fresca, compagla e firme, isenta.ide
enfermidades material terroso e umidade externa anormal,
tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
devidamente acondicionada oara o transporte.

Kg. ),\u

13

Biscoito de
Pcilvilho
Caseiro

Biscoito de Po.lvilho Caseiro - Biscoito feito a base de
polvilho. óleo e ovos de boa qualidade e livres de sujidades.
Biscoito de 4 a. S'grarnás por unidade, boa aparência. Os
biscoitos com uniformidade (tanranho e forma).

Kg 15.9

t4
Biscoitos Tipo
"Bôlachiúas

caseiras;'

Biscoitos 'Tipo "Bolachinhas caseiràs", com os seguinles
ingredientes: fariúa de trigo, 'farinha integral, margarina,
feimento, sem aditivos Químicos, saber e cor caractêrísticos,
textura crocante, embalagens de polie.tileno atóxica;
hêrmeticamente fectiadas e rotuladas com identificação na

embalagem(rotulo) dos ingredientes, informação nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Sabores
variados.

Kg -1

15 Brócolis

Brócolis ramoso, de boa qualidade - de boa textura e grande

número de ramificações laterais, coloração verde brilhante.
Folhas firmes sem áreas arnarelada's, set1l sujidades ou outros
deleitos que possarll alterar sua aparênc'ia ou qualidaile.

Maço

16 Cebola branca

Cebola branca de primeira qualidade, tamanho médio, pesando

entre cern a duzentos gtarnas a uuidade, estar fisiologicamente
desenvolvida,,bem formada, limpa, com coloração' própria,
livre de dânos mecânicos. fisiológicos, pragas e dbenças e estar
em oerleitas condicões de conset'vação e maturação.

Kg J.9o

t7 Cenoura

Cenoura Produto fresco e , com grau . de aturação
interúediá/ia. Apresentar oclor agradável, consistência ftrme,
não apresentar perfut'ações. machucados. nem ombró verde.

Corpo cilíndrico unifàrme, sem deformidades, devidamente
acondicionadas para o transporte e entrega sem danos'flsicos e

sanitários.

Kg
"\ Ç0tL)o(u

t8 Chuchu

Chuchu - pbrte médio/grandé de boa qualidade, fresco,
compacto e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho. cor e confbrmação uniforme, devendo
ser bem desenvolviclo. Deverá apresentar grau de màluração tal
que permita suportal a ntarripulação. o transport. _: u

conservação em ôondições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Deverãó estar acondicionados em embalagens

Kg

IMBO do Fornecedor do preço
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t9
Cogumelo

Shimeji

, 

otunto 
,

Pteurotus oslreatus, de primeira. frescos, sem mofos, manchas
ou sujidades. Deve ser lornecidos em embalagens limpas, de
material que não provoque alteraÇõés'extemas ou internas nos
produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,
nã9 devem apresentar unridade excessiva na embalagem.
Aôondicionados de preferência em. embalagem plástica
transparente de 1000 gr. com'rotúlo impresso fabricanie, data
de fabricação e validade.

Kg

ZO Couve'

Couve (folha): Tipo manteiga de tamanho médio, tal.o verde ou
roxo" inteiros. coloração uniflôrme e sem manchas. Bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre
de sujidade. parasitas e larvas. sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportes.

Kg

2t Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade livre de sujidades /ou qualquer outro tipo de
coirtaminantes,' com cor, sabor e aroma característicos do
produto. Apresentação em unidades individuais (unidades de

Kg
\L "50

22
Feijão

Carioca

Feijão Carioca, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa. pedras ou cirrpos estranhos, fungos
ou parasitas e livre de urrridade

Kg X, )c

23 Geleia

Geleia. Sabores diversos - obtida da cocção de frutas inteiras
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatízantes artificiais;
admitindo adição de glicose ou açúcar inveriido; isento d'e

sujidades, . parasitos e larvas; livre de fermentaçôes e

substâncias estranhas a sua composição; em embalagem
hermeticamente feclrada e suas condições deverão estar de
a'corclo com a Resolução - CNNPA n" 12, de 24107178 e RDC
272 de 22lO9lO5 e suas alteracões oosteriores

Kg' i\,@

24
Geléia

orgaruca

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtitla da cocção de frutas
inteiras ou em pedaços: ausente de corantes e aromatizantes
artificiais; admitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
.igento de sujidades, parasito5 e iarvas; livre de fermentações e

substâncias esLraúas a sua composição: em embalagem
hermeticamente fechada e süas condições deverão estar de
acordo com a ltesoluçào - CNNPA no 12. de 24107178 e RDC
272 de 22109105 e suas alteraçõcs posteriores.

Kg

25 Inharne

Inhame de primeira qualida{e, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade. sem manchas. machucaduras,
bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam

alterar sua .aparência' e. qualidade. Livre de resíduo"s de
fertilizantes. De colheita recente.

Kg t 
{,'rD

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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26
Laranja
Ponkan

Laranja.Ponkan - Produto com ôoloração'e odor característicos.
Laranjas íntegras, firmes, tamanho médio, grau de maturagão
próprio para o consumo, sem defeitos externos e intemos
(como baixa suculência, lesão profunda, imaturidade, podridão,
umidade e bolor), não estag amassada, murcha ou com lesão
meçânica ou Íisic4. praturação média, sem ataque de insetos-
praga (principal mente internamente).

Kg

27
.. Leite
Fastzurizado

Tipo B

Leite Pastewizado Tipo B, embalado (ernbalagem de 0i I itro);.
resfriadó. elaborado a parlir do leite cru fluido. Com validade
mÍnima de 04 dias a contar da data de.entrega- O produto deve
atênder as norlnas e regulamentações sanitarias paru a
comercialização.

Litro 2,ra

28
Mandioca
amarela

Mandioca.amare,la in natura extra, fresca, com casca, tama4Jro
médio a grarrdé características adicionais sern fungos, sem
rachaduras e sern sujidades. Corrsistência tirme.

Kg

29
Mandioca
'Branca

Marrdioca Branca, in natura extra. fresca. com casc4 tamaúo
médio a grande características adicionais sem fungos, sem
rachaduras e sern sujidades. Consistência frrme.

Kg

30
Mandiociuiúa

Salsa

Mandioquinha Salsa - De primeira qualidade,'fresca, c'ômpacta
e firme, isenta de enlennidades, ISENTA DE MATERIAL
TERROSO e umidáde exterfra anormal, tamaúo e coloração
uniformgs, devendo ser benr desenvolvida, isenta de danos
físicos . ou meÇânicos eriundos do manuseio e .tranSporte.

Acondicionado em en,balagem adequada para e transporte sem
causar danos Jrsicos ê contaminação óanitária.

Kg

31

Mel de ab-elha
, europeia

(Sachê) :

Mel de abelha europeia puro em sachê (Apis mellifera), com
)g/sache..

Kg

32
Mel de abelha

europeia
Mel de abelha europeia puro Kg )lta

JJ
Molho dê
' tomate

Molho de. tomate orgânico envasado em embalagem de. 2 kg ,

sem aditivos químicos, sem gordura trans, sem gordura vegetal
hidrogenada c coÍn grau.brix adequado

Kg

34
o

Morango

Morango CON.VENCIONAL, primeira qualidade, in natura,
fresco, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de
amadurecimento , adequado paru cbnsumo. polpa firme e

intacta. sem danos físicos oriurrdos do manuseio e transpofte.
Consumo imediato e.em escala. no decorrer da semana no. ;.
máximo 5 (cirrco) dias antes do vincimenlo.

Kg
r 1,ü)

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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Morango

Morango ORCÃwICO, p
com. aspeclo, cor, 

.cheiro e. sabor próprio, em estágio de
amadurecimento adeqLrado para .onrrnro, polpa nil" e
intacta, sem danos físicos oriu,dos do manuselo.à trànsporte.
Consumo_,'imediato e eÍ1 escala, no decorre. du ,;;;;-;;
máximo 5 (cinco) dias anles clo vencimento.

Pimentão
Vermelho

Pimentão vermelfuo - r"*",u,,
vermelho.. aplicação: ali,r.errtar.. Apt.esentação: limpo, Íirme"
cgm'pedúnôulo, com .peie lisa á.,brilhante, ,.- dunou"j
cicatrizados ou nào-. sem rnanchas. sem poa.ia*,^-i"o,
deformações,,. sem áreas .murchas ou quái.uaà..' Cor:
vermelho, intenso e uniforme. bem desenvolvido, a.'tÀ*r,o
médio - comprimento entre g0 e 100 mm e diâmetro úãrri a"
50mrn para mais - e corn Isento de insetos. Iarvas o, p*urità]
bem como de dano.s. pcrr esteb provocaclos. pouco ti.Oã A.
estocagem. Fornecido em embalagens limpas, ,..ui,- d"
ma{erial oue não nrovôrn re nltcrrcÀcc pwrarn^^ 

-^,, 
i-.^-,- - -:*al que não provoque alterações externas ou internas nos

útos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.,

ilr,CO"

Poupa de fruta

comestíveis de frutas canrosas; apresentaçáo na forma polpa ae
fruta congelada; líquido obtido cla fruta madura e ,a; proã"sro
tecnológic. .deqtrado. srrbnrctido à lratarnento que àrr.gur.
sua apresentação e con§ervação ate o consumo;- isento- de
fragmentos da.s parr.es não conrestíveis e t.n, uçriá,-.o*
aspecto. em. pasta 

.rnole, cor. cheiro e sabor p.óp.io;
acondicionado em embaragem práptica de 1 kg 

"ada 
uniaaà";'á

suas condiçôes deverão ,Ãtar ie acordo .oÃ u il;;lü"
qNNPA no 12, de 24t07t7g e RDC 272, de 2210g1X5."'ruu,
alterações posteriores. Deve ateirder às rlormas a. ,otuiug..n
g...rl: nutricional e específicas no respectivo n"g"irrnãrto
Técnico, devendo apresenta. identificação e ,à'rrtuto 

- 
ao

fornecedor. nome do produr.o, peso. piazo a. uáilãu0",

Polpa de frutas u"r-"rn
Composto tíquido exrraído p.lo "r*ã;;;ffi'à;.':iartes

informações nutricignais e selo cle inspeçaó,sanitária.
Pepi,o in natura de pri,rei* q
firme. aprese,tando tai,anrro unilorme . ,ú.i.nrã"nta
desenvolvicla. estando liv.e'ãc enfermicrade, defeito; ;râ*;que alterer, a corrro,rraçào e iryl,iência. senr resõe, a. o?ig.n,física/rnecânica (rachaclur.as, perfurações, cortesl.
Acondicionados ern 

I 
e,.,rbalage,rr ro"qíriu]'ão',r*r;;;. ."

segurança sanitária.

Kg

Qygbo liso, de primeira lbou q*HAu@
uniformes, sem danos físicós . -á.âri"o, oiiun;;s de
transporte, (râchacltrras . .o,.r.r1, #;l;;;; ;;ü;; ;;
trânsporte e seguranÇa sauitár.ia

Ass/CARIM.BO do Forrieôedor do preço
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)

i

:

ôqê

atuia, rePolho branco, aPlicação:

atàentar. ApÍesentação: firme e de folhas bem unidas e

int.grut, não espigada. Sem t'achaduras, manchaq' podridão 9u

ã.iJ""áç0.r. 
'õor, verde claro-esbranquiçado' B'em

áesenvol,rido, tamanho r-rnitário, peso e. giau. d9 maturidade

áããqruaor. Isento de insetos. larvas ou pârasita's, bem_como de

danos por estes provocados, confotme Resolução 12178 da

CNNpa. O. produto dàverá sêr apresentado com pouco tempo

Je estocagem. Entregues em embalag-ens .ou a granel' desde

árr. .oruãnientement protegidas' São admittd:: ryq::T:
,ã;go,, nas folhas eiteriores, peqLlenas contqsões e leves çortes

Repó1ho
branco

go,coloração em função do.seu

estado de matr.rração; poclendo ser do subgrupo Verde maduro

o, ao subgrupo Píntado ou do subgrupo Rosado' desde que não

fr".iu *ir,íra- dos ,obgtupo' oo 
**á'*u 

embalagem' Classe

e ímaior oue 60mm). Caixa com

Toiriate in
natura

í.

Ko
^-b

iransmita-bdol ou sabgr estraliho aos mes

ril á"n .Ãações, sem áreas queimadas por ;ol ou por. Ílio'

Cor: vermélho, uniforme, apresentando tamanho característico

u grur de maturidade adequado' Isento de inseios' larvas ou

narasitas. bem cotno de danos por estes provocados' conforme,'
Resqluçao 12178 cla CNNPA' Com pouco t:mpo de.estocagem'

forr"àiao em embalagens limpas, secas, de materip! que 4ão

p.Ouoqr" alterações externas'oü intemas nos produtos e não

@licação: alimentar. Apr.::1lTão'

limpo, íntegio, sem râchaduras, s"m *a'chas' sern podridão'

Tomate cêreja
in'natura

de acordo com o cronograma de

e, fresca,' compacta e firme'

'aprisentando tamanhol uliforle, ..e, YT"i"*"lt-l:
dlsenvolvida,, estando livre de enferinidade'- defeitos graves

or. uf ,"r.tn a cottlortnaçào e aparência- sem lesões Oe^1lry
fisica/mecânica lrachaduras' perfurações' cortes)' Deverao

"r* "cÀraicionados 
en] embalágens teladas, em quantidades

\8.§O

ffi z: gramas- produzidos. com os

r-g"iri"t ilgredie-ntes: farinha de ;!riqo'. 
ovos' leite: 

."],::i
;#;;;,", ,",i aditivos químicos' E'mbaladot tT. material

uià"i"o 
' 
, l.rermeticamente lechadas e rotuladas.. com

info.rruçdo nutricimral, peso, fornegedqr,-daÍa de fabricação e

"uriJàai. 
Pão de 25 grarnas por trnidade' doce oY salgado'

Pão Caseiro

. qS[ün*§\ ', . ' 
,

Ass/CARIMBO do Fornecedor.do preço
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45 Cafe

*fé to.rudo e moído, qualidade-recom'endável: Café Superior de

cafés das espécies arábicí'e/ou robustay'conilon, constituído, no

mínimo, por grãos de cafe tipo 06 -classificação oficial Brasileira

(CAB). ernbalado err pacotes de 5009 invioladas,.comregistro de

data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. A
validacle mínimà cleverá ser de 04 (quatro) meses a partir da entrega

do produto,. As embalageus deverão estar aÇondicionadas em fardos

ou á* caixas de papelão, com Pes

Kg r.-
\olN

46 rúcula Rúcula de lo qualidade (folhas noüas, vetdes, viçosas, tenras) Maço r

cÀnadrno DE PossÍvEIS FoRN ECEDoRES

Nome: Tel. Email

Cidade: Produtos:

i
§
t

i

tII
t

, M(d^n^nfu '
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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PESQUISA DE PREÇOS

C^c\ L\.0\

G

-:
- 

"Estabelecimento/Pessoa 
Fisica:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Contato:

Cotado por:

U

Hora: t0 :tf 5

DESCRTÇAO

3lo'
Abacate de 1' qualidade, tamanho e coloraçflo' unifon4es'

"ãn.u*o 
lmediaio e em escala, .no decorrer, da iT,Ti.^T,

;;;;^.-má;i*o' a. 5 (cinco) dias antes do vencimento'

Características : ProdÚo àlecionado:.com polpa Írynq e intacta'

ãJIiã;à, *uo"to'e entre madurq' sem danos fisicos e

oriundos do manuseío e tran§porte'

Abacate

{,g

;il;;;.ã;;;;;;-"" internas nos produtos e nãÔ'trànsmita

odor ou sabor esiranho aos mesmos'

Abóbora. madura t"ãã"ãa ãu iatá verde escura' Limpa'

madufa, firme, cOm,pedúnculo, sem rachaãuras'. t-tT §3;
,ího p"qu.no, com peso entre I a 2 quilos'

Com aspecto, consistênciâ e coloração característicos da

esnécie. isentos de umidade exterior anormal' de cheiro elou
vrvvvrv' '--'--'- 

' Je insetos' bolores e/ou
,utoi utor*ais, de contusões e lesões' 

1

)mo de danos Por esteô ProvoCados'parasitas. bem c«

Éãúuiug"ns limpas, secas, de material que não provoque

Abóbora
madura

3 ,b9

''tu "qYlidd?: 
in

""r.", 
.tpécie italiana ou ';caipira"' Fresca (cottrfll llllli?:

i'ffi;' Í;rá;õ;-.""ttt'") e pesada' com polpa abundante'' de

-r'"íu.u, com casca verde e macia' Tamanho pequeno' oom'

comorimento de 15ô a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm'

il^"ffi ástado (sem manchas' não apodrecidos.oY com

;#;oÕ* ;;;;t tàrnem improprios fara I consumo) Isentos

de contusões e lesões, de umidáde,exterior anormal, §e cheiro

;;;;;-;";;;ü'i" in'"to', bolores e/ou parasilas' bem

como de danos Por estes

Abobriúa
verde

fitmes' viçosas e de cor

fJfi:' rliift ",!uà.' 
raman ho un i ro rme . 

"iüi*' 
ãá: uu,i.aua..

Livre de suiidades.

l4.aglioni Ribeiro e Cia Ltda L0rA7

G/cnnrtvrgp do Forneced'or do preço
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i*| *{ t ;}*§
itrlti§

ffi natural, matéria-prima" alho, aspecto

físico 
".n 

.ub.çu, tipo branco ou rosa, aplicação culinária em

geral. Nobre, extra, maduro, 99T 
go*os íntegros, sem partes

írurchas, sem fungos, sem podridão, sem dpfbrmações' cultivar

bem desenvolvida. Embalágem"com peso i§ual ou superior a
Alho (Dente)

-

Alh" "* 
pasta, 1000Á alho, sem sal' sem adição de âgua'

irr"p*uau àtravés da transfomaglo do dente de, alho d? b:i
iuuiiauAr, com dados de identificação do produto' data de

validade, pesq líquido, marca do fabricante, e 
{e^ 

acordo com as

Normasie^ou ReJoiuções. vige.ntes', Balde com 20 k

Alho Pasta

KO^-ê

ã* .ánaiiço.t adequadas para consumo imediato'. bem

desenvolvida, com pãtpu íntegra e firme, sem danos físicos e

mecânicos oriundos do mánuseio e transporte' ,'Deverá
apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e 1. 
c9nse1ae.1o ei c.o3dieõ]i

ffiCIONAL - fresca; de primeira, em

p"n"ur, apresentando tamanho; cor e' conformaçã?.".'ifo3::

adequadasparaoconsumornediatoeimedialo,devidamente
u.orrdi.iottádas em caixas, de madqira Qu

Banana Prata

fresca, de Primeiru,.:* Pencas'

apreientando tainanho, cor e conforrnação., uniforme' 
. 

em

cãndiçoes adequadas. paru consumo imediato' bem

desenvolvida, com poliia integra e fitme, sem danos fisicos e

...ani.os oriundos, 
'do 

mánuseio, e transporte' Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

nâunipuÍuçaõ o transporte e a, consel"uç.1o, e1 c.o,naieo1l

adequadas para o 
"ot 

srrt o fned-iaJo e irnediato, devidamente

u.orrdi"ionáaut .- .uirut d. *udti* o

Banana Prata

3,1e'Kg

dio/grande de boa qualidade,

Á.rru, compacta e flrme, apresentando tamâúo uniforme c

r"fi;i;r;.r"ánte desenvolvidà, eslando livre de enfermidade'

defeitos graves que alterem a conformação e aparência' sem

iesões dã origem fisica/mecânica (rachaduras' perfurações'

cortes). Grau- de maturação tal que permita 'supol3x a

manipulação, o transporte e a conservação em c.ondigões

ãààq"ra"t-para o consumo .mediato e' imediato'

Acondicionadas. em embalagens adequadas' 
.

Batata doce

@pacta e fi,rme, aPresentando

uniforme-e zuficientemente desenvolvida, estando

enfermidade, defeitos graves

alterern a conformaçáo e aparência, sem lesões

fisica/mecânica (rachaduras, perfurações'

' que

de origem
c'ortes),

acondicionadas em em

Batata inglesa

218

u
.Ass/CARIMBO 

do FornBcedor do preço
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11 Berinjela

Berinjela comum, boa qualidade, tamanho e coloràção
uniforme, firme e intacta, sem'lesões de origem fisica ou
mecânica (rachaduras,' perfurações,cortes),' em perfeitas
condições de consumo, acondicionadas em embalagens
adeouadas ao transoorte.

Kg 1 rqd-r* )

t2 Betprraba

Beterr4ba de primeira, fresca, compacta e firme, i:senta de

çnfermidades material terroso e umidade externa'anormáI,
tamanho; coloração uniformÇs, devendo ser bem desenvolvida,
devidamente acondícionada para o transporte.

Kg 3,63

13

Biscoito de
Polvifho
Caseiro

Biscoito
polvilho,
Biscoito
biscoitos

de Polvilho Caseiro - Biscoitq feito a base dq
óleo e ovos de boa qualidade e livres de sujidadbs.
de 4 a 5 gramàs por unidade, boa aparência. Os

con! uniformidade (tamanho e forma). :

Kg ,1 < to,i
))tvv

l4
Biscoitos Tipo
"Bolachiúas

caseira§"

Biscoitos Tipo "Bolachirúas caseiras", 'com os seguintes
ingredi.entes: fàrinha de trigo, farinha integral, mârgarina,
fermento, sem aditivos químicos, sabor e cor característicos,
textura crocante, embalagens de polietileno atóxica,
hermeticamente fechadas e. rotuladas com identiÍicação na

embalagem(rótulo) dos ingredientes. inlormação nutricional,
peso, fornecedor, data de l'abricação' e vàlidade. Sabores

variados.

K.o--t &J,5C

15 Brócolis

Brócolis ramoso, de boa qualidade ; de boa textura e grande

número de rarnificações laterai's, coloração verde brilhante.
Folhas firmes sem areas amareladas, sem sujidad'es ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

Mâço
3,63

16 Cobola brànca

Cebola branca de primeira qualidade, tamanho médio, psiando
entre cem a du2entos gramas a uniclade,"estar fisiologicamente
desenvolvida. bem flormada. lirnpa. com coloração própria,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar

em nerfeitas condições de conservaÇão e maturaÇão.

Kg e,bq

17 Cenoura

Cenoura - 
'Produto .fiesco , e com grau . de aturação

intermediária. dpresentar odor agradável; consistência firme,
fião apresentar' perfurações, machucado§, nem ombro verde.

Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades,_ devidaúênte
acondicionadas para oiransporte e entrega sem danos fisicos e

sanitários.

Kg 2,Lg

t8 Chuchu

Chuchu.,- .porte médiolgrande .de boa Qualidade, fresco,
compacto e firme, sem defeitos sérios (r4chaduras e cortes),
apresentando tamanho, c.or e conformaçãq,uniforme, devendo
ser bem desenvolvido. Deverá apresentar grau de maturação tal
que petmita suportar a manipülação, o transporte e a

conservação em condições aQequadas para o consumo mediato

e imediato. Deverão estar 
'acoddicionados em embalagens

adeqnadas parâ o transpofte.

Kg. J,\9

Maglionl Ribelro e CÍa Ltda L0JA 7
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iffi SHIMEJI BRANCO Nome cienlífico

Pleuro,tus'ostreatus, de primeira, frescos, sem mofos, manchas

ou sujidades. Devô ser fornecidôs em embalagens limpas; de

mater-ial que não-provoque alterações extemas.ou internas nos

produtos e não transmita odor ou sabor eçtraúo.aos mesmos,

úão d".r.- aprêsentar umidade: excessiva na embalagem.

Acondicionados de preferência em embalagem . plásticâ

transparente de !000 gr, cotn rotulo impresso,fabriçante, data

de fabricação e validade.,

Kg \),qrú19

Cogumelo
Shimeji
branco-

20 Couve

ffith")-ipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou

roxo, inteirqs, coloração uniforme e sem manchas' Bem

à.r."""i"iá à,lfrr*" e intacta, isenta de material terro§o, livre

de suji.dade, parasitas e larvas, sçm danos físicos e mecânico'S

oriundos do manuseio e trattsportes' ,,

Kg J,Y:

21 Doce caseiro

D".. r^.ir"*ábor leiite. Feito a base dê materia prima de boa

qualidade livre de sujidades /9, qualquer outro tipo de

contaminantes, coln cór, sabor' e aroina característicos do

prôduto. Apresentação em unidades'individuais (unidades de

30 sramas)

Kg ijso

22
Ferjão

Carioca

Fffi-C-irA, novo, gráos inteiros, aspecto brilhoso, liso,

iseáto dg. materia terrosa, pedraS ou corpos estraúós, fungos Kg \[ ,5CI

I

23 Geleia

G.l.i" Sú"*r diversos - obtida da cocção de frutas inteiras

ou ern pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;

admitindo adição ,de glicose ou açúcar invertido; isento de

sujidades, -parasitos 
e larvas; livre de fermentações e

sutstâncias estratüas a sua composição; em embalagem

fr..*.ticu*ente fechada e suas condições à.everão estar de

acordo com a Resolugão - CNNPA no \2, de 2410717§ e RDC
111 Ãa )) f\qlO\ e'cn2s alteracões oosteriores.

Kg 28,%

Kg
I

24
Geléia

organlca

Gelóia orgânica (súores divérsos), obttda da cocçlio de.Irutas

inteiias ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizante§

artificiais; admilindo adição de glicose ou açúoar invertido;

isento de sujidades, parasitos e larvas; livro de fermentações e

substâncias estraúas a slla composição; em embalagem

hermeticamente fechada e suas condições deverão estar {e
acordo com â Resolução - CNNPA nu 1'2, de2410:1178 e RDC
)1) rle ))l}qlO5 e srrAs alteracões oosteriores:

Kg \;29
25 Inhame

Inharne de .piimeira qualidade, com coloraçao e tamann.o

uniformes típicos da variedade, sem manchSs-, machucaduras,

bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam

altdrar 
-sua 

aparência e . qualidade. Livre de resíduos de

Ê^*rili-onra" T)o nnlheitâ recente-

4/8
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26
Lar.arya

forrkan

Laranja Pohkan - Produto com coloração e odor característiôos.

Laranjas íntegras, firmes, tamanho médio, grau de maturação
proprio para o consumo. sem defeitos 'externos e internos

i.o-o báixa suculência, lesão profunda, imaturidade, podridaó,

umidade q bolor), não estar amassada. murcha ou com lesão

mecânica ou física. maturação média, sem ataque de'insetos-
Drasa (principalmente intemamente ).

Kg
t-'),'l)

27
' Leite

Fastetnizado
- lipo n

Leite Pastçwizado Tipo B, embalado (embalagem de 01 Litro),
resfriado, elaborádo a partt do leite cru fluido. Com validade
mínima de 04 dias a contar da data de entrega. O produto deve

atender as norrnas e regulamentações sanitárias para a
comercialização. I

Litro J ,\5

28
Mandioca
amarela

Mandioca amafela in natura extra- fresca- com casca, tamaúd
médio a grande caraç,terísticas adicionais sem fungos, sem

rachadurasesem,sujidades.Consistênciafirme'
Kg

7,q1

29
Mandioca

Branca

,i
Mandioca Branca, in natura extrá, fresca, com casQ4 tamanho
médio a grande características adicionais sem fungos, sem

rachaduras e sem sujidades. Consistência firme.
Kg

30
Mandioquiúq

Salsa

Mandioquinha Salsa - De primeira qualidadi, fresca, cornpacta

c ,firrne. isenta de enfermidades. ISENTA DE MATERIAL
TERROSO e urriidade exte.Ína anotmal, tamaúo e coloração
unifotmes; devendo ser bern desenvolvida, isenta de ''danos

fisicos ou 'mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionado em embalagem adequada para o transporte sem

causar danos fisicos e contaminação sanitária.

Kg ),17

31

Mel de abelha
europeia
(Sachê)

Mel de abelha europeia'puro em sachê (Apis mellifera), com
5glsachêl :'

Kg

a^)Z
Mel de abelha

europeia
Mel de abelha europeia puro Kg Ü,@

J.'
Molho de

tomate

Molho de tomate orgânico envasado em embalagem de 2 kg ,

sem aditivos químicos, sery gordura trans, sem gordura vegetal

hidrogenada e conl grau brix adeqtrado

Kg

34 Morango

Morango CONVENCIONAL; primeira qualidade, in natüra,
fresco, com aspecto, cor, cheiro'e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adeguado para consumo, polpa firme e

intacta, sem'danos fís-iços oriundos do manuseio e transporte.

Consumo imediato e em escala. no decorrer da semana no

máximo -i (cinco) clias antes'do rcttcitnento

Kg

' ,\

2(-tb

I

s18
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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Morangó

YT"iq", oRçÃNrco,

::T", i:l:.to; . 
cor, 

.cheiro e sabor próprio, "* .r,âjiã a.amadurecimento adequado p*ru .onrurno,- polpa 
- 
iril. e,::?::^, sem danos físicos oriundos do manuseio à tr*rpo.t..

Consumo imediato e em escala, no dÇcorre. au ,a*ãu .ro
máximo 5 (cinco) dias antes do venoimento. : ;--_-

pimentão

Veimelho

Pirirentão vermelho .

1Imettr1". 
ap I i caç ão : at i Ã.en tai.,+ p r.r.niuiã;," i ir";;, 

" 
fi".;;rrlv,com pedúnculo, com peie lisa e brilhante, ,",n áÃ, -cicatrizados ou não-. sem manchas. sem pãa.iaü^';*

deformações, sern áreas murchas ou qréi_"à"..' Co.verrnelho, intenso e uniformê. bem'desenvolviao, à":iu,npnrro

Tdi"o 
- comprimento entre g0 e I00 mm e diâmetro basar de)umm para mais - e cor, Isento de insetos" rarvas ou parasitas,

T_T ":*" O: dp*.., por estes proro"uOã.. p;à"ffinã O"
estocagem. . Fornecido em erubalagens.. limpas, ,".ur; de
material'que não provoque arreraçõeJexternas ou internas nos

o aos mesmos.

Kg

Wo

3t.. Poupa,de fruta

comestíveis de frutas carnosas; apresentaçáo na forrna pot'pu a"fruta congelada; líquido obtido da lruta madura . ,a; i.ã.r.otecnológico adequado" subnretido a rraramen,o qrã ;;;;àr..
sua apresentação e conse,vação até o' .oor*á; ir"ntó' a.
fragmentos das partes .não' comestíveis e sem 

"ôt*,'""*aspecto' em pasta 
.q?1., .ol, cheiro e sabor p.Oprio;

acondicionado em embalagem plástica de 1 kg 
"uau 

uniààã*; .
suas .condições deverão Ãtar a. u.orJà ffi; R;';'lrçu" _

CNNPA' no t2, de'24t07t78 e RDC 272. de 22/0gii0a-ã'rru,
alterações posreriores. Deve atender arl,i.-ã';;1;;r;";..
geral, nutricional e específicas no ..rp..tiJo n.grü,nilr"
r ecnrco. devendo apresentar identificação e contato do

Polpa de frutas r"r*.
Composro. líquido exrraído pelo esmag;,";;; 

^ 
àã.-pàn.,

fornecedor, nome do. produtg, . peso, prazo a. ,ufiàuA.,
iriformaçôes nutricionais à selo de inrp.çao ,*itajã. 

vsrrsc

§),so

lenino in narura O. p.ri,
firme" apresentando 'tamanho unilorme . ,uh"i.ni...n,à
desenvolvida, estando livre de enfermidade, d.fbit;;-;;;*,
que alterem a conformação e aparência. sem resões o. J.ig.,física/mecânica í raird,,.r" narn,.^^Â^ \rrslca/mecânlca (rachaduras, perfurações, cort-es).
Acondiciona(os em embalagens adeqrradas ao. transúrte .
seguranÇa sanitár.ia.

.Kg

Quiabo liso. de p,ir"i
uniformos, sem darros .Íísiqo^s e *éáa"i.o, 

"ri."áã, o.
transporte, (rachaduras e cortes). enrbalagehs adequadas ao
transpofle e seguranÇa sanitária

Magltont Rtbetro e CJá [tda tólÂ 7
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Ass/CARIMBO do Fornec"Aor. Ao p*ço
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I

l

r..
T
I
t

i

F.í
É.

r!!li,tii :i!§n:i

2;L1

ranco' aPlicação:
[.p"th" b*nco- vesetal in nalura" rept

alimentar. ap,""nt?!*' rri*'. e, dé i:'55T^.#:XT":allmentar"'/1Pr wrv,uY] 
s"Ãiutr'adutas' manchas' podridão ou

íntegas, não esPisa #;*úôd; Bem
ã.io?*"ç0"t. 

^ cot' verde' claro-

desenvoivido, tamÀo unitário' peso e erlu d3 matúidade

' adequad.o s. I s ento d;; J; q'-i Ú *" -",,11'T ^ 
5. "lrT,t :,TJ i:

ã*::ffi''#::" ô#il''';"11r-*; Resorução tz,rl!, aa

CNNPA. O produto deverá.ser apresentado com pouco tempo

de estocagem. Entrelir"' u* embalagens ou d granel' desde

õ-;;;:,,i."t'*'ít".prote.{:."11"""?]i§ll'.li".i;lT;lli
f*:"", "* ffi;l;;ürioi"r, p".quenas contusões e levep cortes

rtaoarte supenor'

Repolho"
'branco

:.

na pal'te 5Lrpst'ur' ----m função do seu
T";-"t.,, ;^tura' grupo oblongo"color

estado de maturaç'ã' páat"ao-ser do t*l::f Y::i: T,luH:
:illT # Jiffi ffi;;tffi 'do''ú g"'p'o Ros ado' desde que não

..rtro.rnôs fla mesma embalagem' Classe
haia mistura dos subgrttpos.na mesltra çrtruqrsóvrr^' :--

"ffiaã;;;;lã, ou" a

Tomate m
natura

ffil::iff;í';*u"ã;;" ri,"n*,,*3', a' materiar ou1 não

provoque utt"'uç0"'- ""ú*T::^:1t"i:::H' 
plodutos e não

entar' Apresêntação:
Tomate cerela ln natura' aplicação: att

ilnã," t,*,;, ;;;;;úui* 1, :::- fl :*:': "i'T"';ii' fÍ::

"'#"á"'Âtr;;#,;;'à'tá'í"'i*'3":-.ry:::'^::t.1,1.T"
Cor: verrnelho, unifJãt' áp"{*1*d9 tamanho característico

à ü;J;;-;;;"riauãà àá"q"^do' Isento de insetos' larvas ou

oarasitas, b"ro "o*J;" 
ã;;!or estes provocados' conforme

ffifrr"a^""iiizs à" cNNP{' com poT: t::f"1."'Tt:11t:H

[*t*1,, od9r ou sabor estranho ao§ Inesmos'' "'

Tomate cereJa

in natura

'1,99

ompacta e firme'
Vagem macarrao - boa qualida.de' tres

apresentando . tamffi Ttl::*:,nln" ::fft[1t"ffi::ã:::ilil'ü- .J;;;" ii"e d''1ftyilif',^*TlT:^1i?"'
que alterem u tont'oãuiào "tuputcncia' 

sem lesões de origem

física/mecânl"u t'uif"'J"tu'' 1"tfqu?õ::; i".Tt),, *]illl-
ffi'"il::H:[.-tã'' i.* ";t'lilg"ni 

Ltudus' em quantidades

6.-u"or6o'com o cronograma,9: entre8a' '",-rr--,r-- --- -:

Vag.em

macar-rão

5,$

valiôade, Pão de 25 gramas Por unt

Lrç .rvvruv vv..' - - . Ç . 
S. pfOdUZidOS COm OS

Pã" *1.* de trigo corh 25 grama

seguintesi,,g"ai'o"ieitllll*::.0"J'i?".i,:::''"InlJ.t"tl
ilil'J,],T. JfJHjã **{": Em-balados eft materiar

atóxico , f,"'-"ti"uÀgnt" feghadas e rotuladas ' com

identiticaeão "u 
"tJ*'Uqi"s"5i"t"t"1,i:: 

r- 
tl,*;;:11".;t:?

informação nutricional' peso' fornecedc
..'i r nry - r^ ". :;;;i^" ,.,.,r rrnidade" doce ou s4gdo

Pão Caseiro

Masllonl Ribelro . e'lt 
-Ed' t6!!l

nr-nrrrneo do Fornecedor do Preço

tlB
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45

46

Cafe

cafe torrado e moído, q,alidade r""o*"rdáffi
cafes das espécies arátbica e/ou robusta/conilon, constituído, no
inínimo, por grãos.de cafe.tipo 06 - classificação oficial Brasíteira
(coB). ernbalado em'pacotes de 50Qs invioladas, com registro de
data de fabricação e validade estampaclas no rótulo da êmbaiagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (quatro) n.leses a pártir da Jntrega
do produto. As embalagers deverão estar acondicionadas-em fardós
ou em Çaixas de papelào. corrr 'peso varíando cle 5,0 kg a I 0.0 kg.'

Kg

" .j'

Jo,p
t

rucula Rúcula de l" qualidade (folhas novas, verdes. viçosas, tenras) Maço \,51

CADASTRO DE POSSÍVPIS FORNECEDORES

t

MaglionlRibeiro e elá Ltda i-OjAt

8/8
Ass/cARtMBO do Fôrnecedor do preço
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I.*O PNAE I§O SUL DE MINAS

:IESQUISA DE PREÇOS . '

EMATER-MG

CNPJ/CPF:

[ndereço:

Contato:

C-otado por: úü €qfrW@ .-*crjr: 0893o l, fqe -:p 
,

Llora: tÍ, 3O

DESCRIÇAO Unidade
' Preço.
unitário

iLralidade, tarranho e coloração, uniformes,
l'i e em esc:rla. no dccorrer da semana no
l.-' 5 (cirrr'.,) .liirs antes do'vencimento.

roduto selecionado cor-l-t polpa t-irme e intacta,
rluro e entre maduro, sem danos físicos e

rseio e transporte.

Kg
(i.rp

i r:edonda da cascq. rrerde escura. Limpà,
,rnr peclúncr:lo, sent rachaduras, sefil mofo,
rr,,unho pcq!,i(no. coln l,rcso entre I a 2 quilos.
,r:rsistênci:i c eoloraçiio'característicos da
.,,' trrliclnLlc r':.tet'ior iur()rnral- de cheiro elou
r: contusõcs e lesões..rlc insetos, bolores e/ou
como 'ile danos por estes , provooados.

1;as, slcas; ele matet'ial que não provoque
r:s olr internus nos produtos e não transmita
l lr;tlto aos nr,.'srllos.

Kg L,1)

.r. iipo rncrina. de'prirleira qr"ralidade, in
riiiana ou ''caipiral'. Fresca (colheita recente),
, rnurcho) e fesada, com pólpa abundante, de
tiSca verde e nracia. TarnarlhO,pequeno, COm

150 a 200nrnr e diâmetro entre 40 e 70mm.
(senr rrancl-ias, não apodrecidos ou com

, lotnedr i:lp:'iiprios para o-consurno);'Isentos
: lcs" tlr' '.trr:,.,:l,ic ui f ,'t'irll' ittltlrtttal. de ChgifO

. ,lis; rlc 1,,. ',ii.. lrolorcs ciort parasitas. bem
,, cstes Dl'ú\'riclldos.

Kg 1,qq

i com Íb1has lisas e,Íirmes, viçosas e de cor
i,i tamanho ,rnifoune e típico da variedade. Unidade J,tto

Âlnur Tnc,,'r a. li .Aüuo.
As3/cARtMBo do Fórn'ecedor do preço

+tô

ITEM
'l

01
Abacate

Ai
co
pl
Cr

tle

or:

02
Abobora
madura

AI
mi
SC

Ct
ES

SA
I

pa

Er

alt

ocj

03
Abobriúa

verde
!.

AI
nii
lin
CC

co
Er'
.al

dtr

el,
c(!

04 Alfaee Lisa
A]
ve
Li

u8
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1r>qq

05 Alho (Dente)

06
:

Alho Pasta

ri , r

rfcl,

lu:t:
al

,lt',:'

07 Banana Prata

fe ,,

ln
Je,,,'

m('()

ap;'"
mi''
acl

AC

Br"
ap,1.

COl j

de,,'

mrt'

aL'

m; ,

aci

aci':''
lBl
I fr.'
I

lsu
la.
Ite
I

lr'
lm
lu.i
lA,

08 Banana Prata

09 Batata doce

10 Batata inglesa

;ffiriâ-Prima alho' asPàcto

. tipo branco oLl l'osa. aplicação culinária em

l; a. maclttro- col'll gorlos íntegros, sem partes

r1los, ser-lt podriclào- senl deforntações, cultiv4r

',,. Bmlrallgeltl eol-Il peso igual ou superior a

Kg
»,11

'iOO'2. 
,itro. sem sai, setn adição de água,

i:i cla transfonrlação do dente de alho de boa

ciaclos de iclçntificação do produto, data de

,,uicio. marca cld fabricante, e'de acordo com as
' :t.,^x^. ',inarrÍcc Rqlde com 20 ks-

Kg

'i':svpNc-tÓx,ql - 1i'gsca; cle primeirà, em-

::,ric1o tamiittlro. cot e conformação'uniformet

irrlequaclas para con-su.mo imediato, - 
bem

nn'r pôlpu integra e Íil'me, sem danos fisicoS e

.,ndos doi nlanuseio e transpo{e' Deverá

r tie matulação tal que permita suportar a

, 'iransporte e â conservação em condições

.,rn.,.,n',o illecliato e imediato' devidamente
.,...i.,.,.-,lo,rrlrlcirr ou e't'tthalagens.

Kg ) ,11

ii,.úNICA - ft'ésca; de primeiru, 9* penoas,

:nranhb, cor. e conformaç.ãq uniforme, 
- 
em

'riuadas puiu consumo imediato, bem

,,n-, polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e

,,,dos 
-do 

nlãntiseio e transpofie' Devorá

, ,.1c maturação tal cllle permita suportar - z

'ianspor-te c"a conservação em condiçõet

' .o,'tr.,,-,lo rlrediato e irnediato' devidamentt
..^- ;^t."^- À^,..orleirq .r,, ernhRlaqens^'

Kg

r':riiição e aparência. sem lesões de origem

(racha.lurlas, . perfurações, cortes)'

'rr embalrqclrsadeq@

del'êitos graves .que

';*, ,ott. ,r.iOioigrande. de boa qlralidade,

r,l. e firme, allresentando, tamanho' uniforme e

rJcsenvoh,icla, estando livre' de enfermidade'

'rrc' alterem a'crjtliorntação e aparência, sem

':r: ['ísicai'ittc,:ârlica (rachaduras' perfuraçõe-s'

: uratltraçào Lal qlle permita suportar a

, ifi1115pgrte c a cQnservação em condições

ria o .collsllnlo mediato e imediato:

,l:n entbalagcns adequadas'

-.miesentandotaqanho
'r,:,:utentctit.-,l.r.r,uoh'ida" estando livre de

Kg' 7"w

,Kg 3,qÜ

nrS/CnntMgO do Fornecedor do preço
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5: ',i:,,rtA REFEF.ENCIAL DE PREçOS DA

le boa qualidade'- di boa textura e gtande
I'rcações lzrterais, coloração verde brilhante.
r áreas zrmzireladas, sem sujidades ou outros,).---.-"*J.*"--*"

rr alterar stur apltrôttcil ou qualidade.

'' ririmeira qualidacie. tanranho médio, pesando

r.'r 4rS gramas a r-uridade. estar Ílsiologicamerite
,:ril) 'formada" 'lirnpa, com coloração própria,
:i:,:âtticos, lisiológicos, pragas e doenças e estarr.'\.lat1lCOS,' ll SlOl()glCOS, praga
, l:;ôes de conscrvaçào e ntat

:iCU] :":lqA FAMILIAR PARA COMERCIALIZAçAO

};O PNAE NO SUL DE M]NAS

ir: boa clualidade, tatlanho e coloração
c intacta, sem iesõçs de origern fisica qu

:',irrras. perlirraçôcs.cortcs). em perfeitas
irousrrmo. acondicionadas em embalagens

'iileira, .fresca. compacta e fltrtne, isenta de

, r ilial ie r r'ô.o c tuttidaclc extcrtta anormal,
,.ro uniforrles. devenclo se.r bem desenvolvida,

'Iicionatla. lltra tr ttr:isporte. ..

r.ílho Ci,rseinr - lliscoito Íêito a base de

"i)\'os de boa clLialicLade e livres de sujidades.
l: 5 gramas pol unidade, boa aparência. Os
::irbrmid4ç]e (tamanho e lormü

""llolachinhas câseiras", com os seguintes
: ;llra de trigo. falinlra ini'egral. margarina,

;rlilivos químicos, sabor e cor característicoS,
r,," embplagens cle 'polietileno 'atóxica,

I'rchadas e 'r'otulaclas com identiÍicação nh
,ir,r) 616s ingrcdientes, informação nutricional,
i)i. data cle liibricação e validade. Sabores

:'il ll --

fie I

. iftC, I

: ,LIL] 
I

': ancl
.; li.,.t ,

ilicla..
i i;tn or
t1-tar l,

I ,:lfli.l

'rlCi-l1;

', i írrd
, 
':-tilci;

médio/grande de boa qualidade, ffesco,

@
EIVIATER-MG

l:

{.t'

lc

) 1l il Ll l'l

.e i'r l1 ll

o ..1i1
)l'll0

oL:c'l,ic

nitári,
iucirr:
n]ila(
f C5Cl-1

:'bctt
iÊ p('

1l sef \
inreci

!g!4

i:
C

' ,lrlr.
.3llc

,:G.,
lltt

, ât),
: .O.

. i l)ll

lriuto fresco e collt .grau õle aturação
,ilesentar odol agradável, consistência firme,
,1..ri'furações, inachucados, nem otnbro verde.

,rrri[orruc" scrtt dct'ornridades. devidamente
.)illa o, transporte e entrega sem danos físicos e

',r. serr clcfeitos sérios (rachadurag e cortes),
,.rlrho, cor e conformaçâo unifonne.,.devendo

,rdo. l)errcrá :rprese.ntar grau de maturação tal
,rtAr lr rriluriprtlrtçio- o Lrattsporte.e a

,,nc1ições zrclecluaclas para o consuiro mediato
i,.lião estar acondicionaclos ern embalagens

Ass/CARIMBO do Fôrnecedor do preç9
i3/B

11 Berinjela

12

s

Beterraba

13

Biscoito de

Polvilho
Caseiro

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachinhas

caseiras"
\

15 Brócolis

l6 Cebola branca

17 Cenoura

Ct)llill
in.ei'n
nâ.o al

C,r1'111

ac ol- cj

sanitá

'18' Chuchu

Clruci
cc nl ilr
a['fcsr
se:'l-rc

qtiÊ

c('llse
e inrr

ac, cq tr :'ltrsporle.
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t9
Cogumelo

Shimeji
branco

clctrl
P I eurottt'
orr sttjii ,,

n--rateriai

ploduto "

niro de'

Acondi,'
trtnsPat-'
d,.: fabri,

1

20 Couve

Couve (

roxo, ir

dL:SenV0

d(: sttltcl

o'iuncio

21 Doce.caseiro

Doce cii
qr.ralidat,
'contanti

pr'oduto
31,Lgie!

22
Feijão

Carioca.

F':iião t

isento d

Or.I PaIa:

23 Geleia

Geleia ll
cu em F.
arimitinr
sujidpder
srrbstânr

h,:rffieti,
a,rordo ,

2'/2 de 1

24
Geléia

orgânica

Geléia t,

trtetras.
aitificia,
isento cl,

sr rbstânr'

hr:rmeti.
ar:ordo r
212 de2

25 Inhame

h:hame
uniform
bolores"
alterar
Íi rtiliza

f lH,lgí g''tlrfCO Nome cieritífico

;. de prinreira, Íi'esços. sem mofos, manchas

:: ser fbrncci<los em embalagens limpas, de

r1'OVOQUe alterações externas ou internas nos

nimita odol' otl sabor estranho aos mesmos,

rentar utrit-iacle excessiva na embalagem'

iie preÍbrência elll enibalagem plástica

C0 gr, co'nr't'otttio.itllpresso fabricante, data

Kg

,o t urrt.Uo de tamanho médio, talo verde ou

rloração r-rtriÍbrme e seln manchas' Bem

ri: e intacta. isenta de material terroso, livre

iras e larvas. sem clangs físicos ê mecânicos

'in n 1 r'lrrett{ \t'1,'{

Kg 2,5c

,, t.it.i. [jeito a base de n'ratéria prima de boa

c suiidacies /ou qualquer outro- tipo de

nr 
"àr, 

sabor e aroma característicos do

tção er-n uniclades individuais (unidades de

Kg o,50

i,*r, g,*t itlteiros., aspecto brilhoso, liso,

,arrorã, peclras otl corpos estranhos,' fungos
,.r,,,-,1,t.,i,'

Kg

,,,ôõs-- obiicla da cocção .de 
frutas inteiras

rsente de corantes e âromatizantes artificiais;
,[c glicosc oir açúcar inver-tido: isento de

ios'à larvas; livre de fernrentações e

r,has zt sLrit colnposição; en1 embalagem

'rhada.e strtls concliçõbs deverão estâr de

.t'nção. - CNNI']A n"' 12' de Zafilfi8 e RDC
...,^- ^ l+^*.i,-Ãr.q nnqlertr.llreq

Kg

i.,b"."t .l*tsos), obtida da cocção de frutas

liaços; alrsellte 'cle cot?trtes e aromatizantes

,rio adiÇão i'lc gticose ou açÚtcar invertido;

.:,, parasil-os e lan'as; livre de ferrrrentações e

:iras a slla corr,posição; em embalagem

,'chada e slras condições deverão estar de

li1)lllção - CNNPA un 12, de24l0ll78 e'RDC
, ..,,^. -lto,.a.Ãec nnqÍeriot"es

Kg.

l'u-u q*li.lacle, cop-t coloração e'tamanho

ila váriedacle, sem manchas, machucaduras;

. IcrrttLlettt ()Lt otltl'os defeitos tlue possam

,,',c,ia e qlnlidade. Livre de resÍduos de

' 
iteita rccct ,i e .

Kg 4,qq

418
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I

26
Lararya
Ponkan

Laranja
Llranjas
p'oprio
(t'omo h
uinidadc
nrecânic
praga (p

27
Leite

Paste-urizado
Tipo B

l.cite Pa

resfriadr
nrínirlm'
aiender
comercll

28
Mandioca

amalela

I\4andioc
médio a

rachadur

29.
Mandioca

Branca

N laudioc
n;édio a

rrchadr.rl:

30
Mandioquiúa

Salsa

I

N{andior
e firme"
-l iiRRo:
tu:riform,
1l:,;icos ,

,/rcondic
ciiusar dr

31

Mel de abelha

.egropeia
(Sachê)

i\4el de

5,1/sachl

32
Mel de abelha

europeia
Niel de r

JJ
Molho de

;tomate

t'folho ci

scm adit
h, droger

.34 Morango

N roçangt

fi esco, c

alnadurc
ir:tacta,
Consum
nráximc

)r'oduto cont coloração e odor caracterÍsticos.
íirmes, tantiinho ntédio,. grau de maturagão
)nsullo" sôtr delêitos externos e internos
Incia, lesão prôÍxnda, imaturidade, podridão,
.não estar antassada, murcha gu com lesão
:. maturação meclia, sem ataque de insetos-
l rle irtternanrerrte).

Kg \, t)c

'l-ipo 
13. enrbalâdo (embalagem cle 01 Litro),

r a parlir rlo.leite crLr llulclo. Com validade
:r contar clr clata rle,entrega. O produto deve
is e rcgiriahrentaçõcs sanitárias paÍa a

Litro

)

in natula extra, flesca. com casca, tamanho
raracterísticas adicionais sem fungo_s, sem

r riidades. Consistência fi lme.
Kg .\ *5c

in.natui'a ertla. fi'esca, com casca, tamaúo
:;'irâcterísIicas aclicionais sem lungos, sem
rl idades. ('orrsistência fi rnre..

'Kg 3,5o

iia - De prinrcira qualidade, Íiesca, compacta
' enfernridacles. ISIINTA DE MAIERIAL
,:rde extcrrra :rnolruul- tarnanho e coloração
',; Seli lrcnr rlcserrr.olvida, isenta de danos
ir.:os oriLrncios do ruanuseio e transporte.
. ernbzilagenr aciequadál para o transporle sem
rs e contamiuação sanitária. : .

Kg. q3c

í,peia- plrro'em sachô (Apis mellifeia), com

!,

Kg

ilela Duro Kg

,r'gânico cnvasado em embalagem de 2 kg ,
'rrs. sclll .l,rrttrr|a trans- sem gtlrdtrra vêgetal
:r'atr [rlir ;r,.lerltratlo

Kg

tlCIONr\!.. primeir'a qualidade. in natura,
, cor'. chciro c sabor próprio. cnl estágio de
r.iequado paia consullo, polpa firme e

Íisicos oriunclos do rnanuseio c transporte.
c enr csüala. rro decorrer da semana no

ias arttcs (l\) \ cnCirllento.

Kg,

clo
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iOi
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Iiçô
ro l

PÍ
l,ric
,de
t.f,

)es

I l-1r

lres
ida
'mi
:ân,
rha,

r sai_.
so. ,

',rdo livle cle enferniidade, defeitos graves
'l'ntaç'àtr c lrp11p§pçi:1. Sent lesôes de o"rigem
'(rachadrrr ils. lterfumções,, corÍes).

.,r emb;rlagens aderlLradas ao transporte é

,(
§r

I
I

t
l,

t
:
i:

i,
p

,r:reila (boa qLralidade). tamant o . .ptoãffi
ianos Íisicos e nrecânicos . oriundos de
:n:as e coltes). .cn'rbalagens aciequadas ao

,\ FAMtLTAR PARA COMERCTALTZAçÃO

J PNAE I.,,IÍ] SUL DE MINAS

!CO. prinrcira qualidade. in nrt;ã, E;õã]
cheiro e salror proprio, em estágio de

,:,,lequ:ido para conslulro, polpa firme e' Íisicos oliunclos do rlanuseiô e'transporte.
,') .e .err escala, no decor-rer cla semana no
,iias antes do vencirncnto.

'ro: alinteniar. Apreseittação: limpo, firme,
,.:oll peic lisa .e brilhante, sem danos
rào-, scm nrernchas. selr podridão, sem

áreas nrur.chas ou queinradas. Cor:
r: unifblrne. bem desenvolvido, de tamanho
nto entre 80 e 100 ntnt e di{n-retro basal de
,'com lserrlo tle i,sctos. Irrur, ,r.,-p;;;;d,
os por. estcs frovocados. pouco tempo de',.:idp en1 cnrbalagerrs lirnpas. ,""ar, de
:'ovoqLle alteraçôes exLerqas .ou internas nos

nelhas (.Antora, Morango 
"Uou 

i..urrbãããl
extraíclo pelo esnragameqto das partes

Irs carnoSas; allÍesentação na forina polpa de
,rrrido obticio da fi.uta madufa e sã; processo

.,1o.' sublrr,iticlo lr Ir.rrtarnento que assegure
.' conscrvriçào até o cousunto; isento de
Itcs l)alo euntcstívci\ c sem açúcar; com;i molc, c.or., cheiro e sabor próprio;
:mbalagenr plástica cle 1 kg cada unidaàe; e

^crão 
estar cle acoi.do corn a Resolução _

24107178 e itDC 272. de 22n9n5 e suas
r)s. Dc\ e rltcndcr às nol.nras cie rotulagem
: especÍÍicirs r-ro respectivo Regulamànto

apt'cscr)1;lr iilcrrtílielrçiro.c contato do
do. prol1Lrto" peso. pÍazo cle validade,

,nais, e sel,, <tc i

lc primeir:r qualidacie, fresco, .ô;pu.to;

r - Ve_qetaÍ in natura, tipo, pir-,entãõãG

,,.,nrita orlor'orr sabOr cstranJro aos mesmOs.

io tanranho unifornte e suficientemente

35 Morango

Niorangt
c()m asl
arnadure
intãcta, :

Consum,
nráximo

36
Pimentão
Vermelho

Pimentâ,
vr:rmelhr
Ct)lTl pCr

cicatriza,
dcforma,
vermelh,
ntecllo -.
5{)rnm pr

bLll11 COI '

estocagc
nraterial
produto:

37 Poupa de fruta

1

Í
ir

Polpa dt
r OlllpOS

;omestir
3'uta cor

ecriolopl
iLta apr.
ragmerir
rspeoto.: ,

re ondtcr.
lias cot
.NNPA

Iteraçõr
,.:ral, il
ecnico.
rrnêcer,

rl'ormar

38 Pepino

Pepino r

fi itne, i

d,.:senvo;
qire alter
fi:;icalmi
Acondic
scgurani,

39 Quiabo.liso

Qiiiabo I ,

uiriformi l

tlanspori
tr,lnspoi:

6/8
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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rxico ,

:ntific: ção
Olmar ,lO I
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., ;iclo livrje

':rilnação 
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rrchaduizrs.
':s ,elll elll
..ltogt'il I.]til.
:,10 COlll
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' :iicamente
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40
Repolho
branco

R

al
ín
d,,

dt
al

dl
Ci
di:

qir

.'ir i

4t Tomate in
natura

It
CS

oii
h;r

42

r [T,r1
lli,,
J' ,,

lC rr

Tomate ôereja je g
in natura jp,,r,

, lR_-,
lF 'r
l r, ,,', li, ,,

43
Vagem

macarrão

\':tg
ajlr€

dos€

Çrre
flr;ic
e: tât

dc ar

44 Pão Caseiro

Ir io
s('gu
lirrm
atóxi
iclenl
ir Íor
i' lid

..Belar rl lrilrlrr-4. repoiho branco, aplicação:
:turção: finne e de folhas beni unidas e
rda. Senr r.achaduras, manchas, pod.idá ouir-: )rercl: claro-esbranqriçádo. 

- 
à.*'irho unirrir.io. pcso e grau Oà uraturiàade

,: insctcjs. lan,as ou'ltlr.asitas, bcnl como de',rvtlclrtlos.' c,,rrl'tlr.rrr., n.rot.',ç,io ;/;; ;;
r deverá scr apresentado con] pouco tempo,cgues enr em'Lralàgens ou a g;.anel, desde
rnte proiceitlas. São aAmitidos pequenos
.',eriorcs. peqrrenas contusões e l.eves cortqs

KO
I

1,W

, Lr|/v uL/rrUilSr,.uurot,açao em 1unção do se
r, podendc ser do subgrupo Verde madur,
ado ou do subgrupo Rosàào. desde que nãr
ubgrtipos na mesilla embalagem. 'Class,

)mm). Caixa com 20ks

u

Kg h;91
,}

.rLud. .llrncaçao: alrmentar. Apresentação
rachacluras. ;seirr rnancl-,ur, r.,, poJ.iàao

,cin iircas tlircir-r-r:rclas pol. sol ,,r'po, 
-iaio

)r'ntL'. trpr cscrrlaltdu Ialrrarrho característicc
Je adeqtrado. Ise'rtto cle insqtos, larvas ou
r de danos por estes provocaclos, conforme
CNNPA. Corn porrco lempo clt, estocagem.
lagens Iinipris. secas..cle inateriat quJnao
cxternas,orr intelnlLs nos pr.o,,iLrtoi e não
!r§u+
)ou qlrAlr(lil(le. ll.Csea. COmpacta e firme,anho irnifõrmé'e sirficientemente
lo livtie clô enÍàrmiclade, aef"itos graves
rnação e aparência, ser1l lesôes de oiigem
hadtrlus. pcrl'urações. cortes l. Devã1ão
,em entiraiagens teJadas. enr quantidades
to.ul'lrntir.. le crttt.eua.

r coni:.j gra,r.,ffi
tcs: iarirrhrr dc rrigo. ovos. lcite, óleo,l
vos quír'nicos. Embalados em materiaii
:amente fechaclas e rotuladas coã I

ettthalrr:r'rrr(r'ólLrl«r) dos iirgredientes-l
ti. ;it':o l.rlrlcç.ci,1,.. data,dc loiricaçao e I.Illl_llli irnidadc. clocc ou salgado. 

' 
I

Kg

kg

Kg
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45 Café

C

ll
(r

d

d

o

46 úcula R

. clLuriiclacle r'econrcndhvel: Café Superior de

i'ábica e/otr robusta/conilon, constituído, no
cafe tipo 06 - C'lassificaçào Ollcial Brasileira
phcotes. cle 500g irivioladas, com registro de

alidade estanrpadas no rótí"rlo da e.rnLialagem. A
rti'ser cle 04 (quatrd) rreses a partir da entrega
agens cleverho estar. acondicionacl.as êm fardos
rlo. conr l;cso variatrdo de 5,0 kg a 10,0 kg.

Kg
I)r@

: (Í'olhas 11o\/Íls. vercles, viçosas, terrras) . . Maçb

i
I
I
li
t

1

il
I

ir
t.
l-

F

l.

r
Ii
tl,
I
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stsrEMA REFERENCIAL DE'PREçOS DA .

-4 -

AGRTCU LTU RA FAM ILIAR PARA COMERCIALIZAçAO

NO PNAE NO SUL DE MINAS

PESQUTSA DE, pnEÇOS , '

Telefone: t)

CPF:

Hora:$ 5O

íffi
ETüATÉR-MG

FEDERAT
rlil ali ,:$.1;

bstabelecimento/Pessoa F ís ica;

CNPJ/GPF: O1O

Endereço:

Contato:

vl,

DESCRIÇAO

2.gY

Abacaté de li qualidade, tamaúo e. àolôração, uniformqs,

consumo Imediato e em.escala,.no decorrer da semàna no

prazo máximo de 5 (cinco) dias antes. do vencimento.

lãuru.,..irticas: Produto selecionado com polpa frrme e intacta,

ldeu"rdo ser. maduro e entre maduro, sem'-danos f,ísicos e

oriundos do manuseio e traRsporte.

ffida. da casca verde escüra. Limpa,

madura, fiime, com pedúnculo, sem rachaduras, ttT m.ofo'

sem podridão. Tamanho pequeno. 9:m 
peso entre 1 a 2 quilos'

Com .aspecto, consistênciá e cóloração caracteiísticos da

especie. lsentos de umidade exterior anormal, de,cheiro elou

,uto, ,ro1-ais; de'contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou

paiasitas, bem como de fanos por estes 'proÍocados'
Émbalagens limpas, secas, de material que não' provoque

alterações externas ou intérnas n's plodutos e não transmita

odor ou sabor estranho aoQ tlt9§lqqs'

Abóborà
ma{uia

3.Cc

de Primeira qualidade, in

como de danos Por estes

natura, espécie italiana ou,"caipira". Fresca (colheita recente),

limpa,-f,rrme (não murcho) e pesadat t9* polpa abundante' de

ôor'.íuru, com casca verde e macia' Tamanho pedueno, com

comprimento,de,l50 a 200mm e diâmetro eptre 40 e 70mm.

Em. bom estado' (sem manchas, nã.o apodrecidos -ou com

alterações qus os tórnem improprios para o consumo); Isentos'

áe contusOÉs e lesões, de umidádé_ exlerior lnormql; 
de cheiro

e/ou sabqr anormais, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem

Abobriúa
verde

@s lisas e firmes, viçosas e.de çor

verde- brilhantà de tamanho unifo.une e típico da variedade.

Livre de suiidades.

MBO do Fornecedor do Preço
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05 Alho (Dente)

Condimento| apresentação natural, matéria-prima ailrã3$-ecto
físico em cab.eça, tipo branco ou rosa, aplicação culinária em
geral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros, sem partes
murchas, sem fungos, sem podridão; sem deformaiões, cultivar
bem desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superior a
1 50e.

Kg x,ú)

06 Alho Pasta

Alhq eril pasta, 1009/o alho, sem sal, sem adiçáo-TãQua,
preparada'através da transformação do dente ds aiho de-boa
qualidade; com dados de identificação dq produto, data de
validade, pêso líquido, marca do fabricante, e de acordo com as
Normas/e ou Resoluções vigentes. Balde com 20 ks,

Kg

07 Banana Prata .

Banana Prata CONVENCIONAL - fresÇa, de primeira,'ern
penc4s, apresentando tamanho. cor e conformaçào uniforme,
em condições adequadas para consumo' imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos fisi.cos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá
apresentar grau de maturação tal que p"r*itu suportar a
manipulàção, o transporte e a conierváção em càndigões
adequadas para o consumo mediato e imediato, devidamênte
acondicionadas em caixas de madeira ou embalagens.

Kg' ?rÕ
J \'.

08 Banana Prata

Banana Prata ORGANICA - ftesca, de primeir?, em pencas,
apresentando tamanho, coÍ e conflormação uniforme, .em

condições adequadas para óonsumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e
mecânicos oriundos do manuseio e .transporte. Deverá'
apresentar grau de maturação tal que permiia suportar a
manipulação, o transporte e a conservação em cóndições
adequadas para o sonsumo mediato e imediato, devidamehte
acondicionpdas em caixas de madeirq gu embalagens.

Kg

09 Batata.doce

Batata doce bfanca, porte médio/grande de boa qualidàde,
fresca, compacta e firme; upr.ratturdo tamanho .*ifo.-. a
suficientemente' desenvolvida, estando' livre de enfermidade,
defeitos graves que alterém a conformação e aparência, sem
lesões de origem física/mecânica . (rachaduras, perfurações,
cortqs). Grau de maturação tal que permita suportar, a
manipulação. o transporte e a conservação em condições
adequadas para o. consumo mediato e imediato.
Acondicionadas em embalagens adéquadas.

{

Kg \,rn

10 Batata inglesa

B atata ingl esa, fre sca, . com pacta e fi rme, apre sentandô tamanho
uniforme e suficientemente desenvolvida. êstando livre de
enfermidade. dçfeitos . . graves que
alterem a conformação e aparência. sem' lesões de origem
física/mecânica (rachaduras, pêrfuraçôes, cortis),
acondicionadas em embalagens adequadas ao transporte. -/

Yo^-E
) ,5C.(-(-

?
,

2/B
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iãade, tamaúoz e coloÍação

ffltTi*:, ;ffi:t intacta, s"m resõ"s'à;;;s"" ;;i.*
-."á"f"ã (rachàduras, perfurações'cortes)' em perfeitas

londições de .consumo,' acondicionadas 9m embalagensBerinjela

mP?9ta- e firme' isenta de

;;iiltdâdes material terroso e umidade externa anormal,

á-ffi;; ;;ioraçao'uniformes, devendo ser bem desenvolvida,

- Biscóito. feito a base de
Bisgoito de Polvil 

s de boa qualidade e livres de sujidades'polvilhp, óleb e ov . r , ,--^ ^-^-A-^:^ ^."B;il; ã;-1 " 5 gramas por unidade, boa aparência. os

[ir.oitor com
ffi rc'aseiras"; com' os seguintes

i,ut"áià*.s:' fariúa de triqo, fari.nha 
]'1l9t1l'-^TlLi?li?'

I;i*J;,-;;m aditivos químicos, súor e cor característioos,

textura crooante, emúalagens de polietíleno- atfxica'

hermeticamente fechadas e rotuladas. com 'identltlcaçao na

.-Uufug.*(rótulo) dos ingredientes, in&t'Uaga9',nutlicional'

p"ro, ío.n"cedor, da,r- dé fabricação e v4lidade' Sabores

Biscoitos TiPo

"Bolachinhas
caseiras"

e - de boa textura-e.grbnde

;il; á"' ru-ír"ações laterais, coloração. Yerge 
brilhante'

Folhas firmes sem áieas amareladas, sem sujidades-ou outros

ã;i;t,;roue possam alterar sua aparênci* ou qualidade' ' ,

o médio' Pesando

."rr. ;.Á a duzêntos graÍnas a unidade, estar fisiologicamente

desenvolvida, bem fo=rmada, limpa, com coloração própria,

ü;;. drro.s mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar

em perfeitas condições de con

i:

Cebola branca

e com grau'dq aturação

intermediária. Apresentar odor agradável' consistência f,rrme'
1 - -- ^-^ ^-L-^ .',--Áo

nà;^ ;**niu. i.rfurações, mach ucadot:,lt* "TI", -:t:d'
õ"rp" lifindriiô uniforme,, sem deformidades, devidamente

à*rai.ion adas paruo tranqporte e entrega sem danos físicos e

' Cenoura

2"ím

'bou qualidade' fresco'

.ornpu",o . Í-rrrr", ,.- dãftitos sérios !*"big*1t ",t^:.*:t:
ápr.ã.r,*do tamanho, coi e conformação uniforme' devendo

;;;;ã;r"nrotriao. Deverá apresentar grau de maturação tal

que permita suportar a manipulação' o' transporte e a

conservação em condições adequadas.para o' consumo nediato'

e imediato. Deverão estat aóondicionados êm embalagens

Chuchu

318
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t9
Cogumelo

Shimeji'
branco

cOGUMEú §uwtprr BRANCO - Nome . cierttífico

Flt)urotus ostrectttus, de primeira, frescos, sem mofo1, mahchas

óu sujidades. Deve ser fornecidos em. embalagens limpas, de

material que não provoque alterações externas ou internas nos

produtos e não trarismita odor ou ;abor estranho aos mesmos,

,ão d.r"* apresentar umidade 
'excessiva na embalagem;

Acondicionados de preferência em embalagem 'plástica

trar{sparente de 1000 gr, com rotulo irnpresso fabricante, data

de fabricação e validade.

Kg

2a Couve

Corrdf"lha): Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou

roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas. 'Bem

desenvolvida, firme e intacta, isenta dé material teqroio, livre

de sujidade, parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos

oriundos do úanuseio e transportes.

Kg I ,1Ê

21 Doce caseiro

Dõce cáseiro: sabor leite. Feito a base de matéria prima de boa

qualidade livre. de' sujidades /ou qualquer outro tipo de

io,ntaminantes, com cor, sabor e aroma característicos do

produtó. Apreseàtação em unidades individuais (unidades de

30 sramas). ,

Kg

22'
Eerjão

Carioca

f"ijao Curioca, noyo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,

isento de matéria t€rrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos Kg I ,5o

23 Geleia

Cr.t"ir&b"res diversos - obtida da cocção de frutas !1t9iras
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;
admitindo adição de glicose ou'açúcar invertido; isento de

sujidades, parasitos, e larvas; Uvre de fermentações e

sul$âncias estranhas a sua ioriposição; em embalagem

hermeticêmente fechada p. suas condições deverão estar,-de

acordo com a Resolução . CNNPA no 12, de 24/07./78 e RDC

ZiZ de 22loglO5 e suas altérações posteriores

Kg

24
Geléia

organloa

G.lét, *gân ca (Sabores diversos), obtida da cocção de frutas

inteiras ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes

artificiais; admitindo adição de glicose 'bu açúcar invertido;

isento de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentações e

'substâncias estranhas a sua composição; em embalagem

hermeticamente fechada e suas condições deverão estar de

acordo com a Resolução - CNNPA no 12, de 24107118 e RDC

272de22l09lOi5esuasalteraçõespostqriores'

Kg

25 lnhame

Iúilêlê prirneira qualidpde, com c.oloração e tarhanho

uniformes típicos da variedade, .sem man9h31, machucaduràs;

bolores, sujidades, ferrugem 'ou outtos defeitos que pQSSam

alterar sua aparência e qualidpde. - Livre de resíduos de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg ?íp)t,

BO do Fornecedoi do Preço
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26
Lararla
Ponkan

Laranja Ponkan - Produto com coloração e odor caracteríslicos.
Laranjas Íntegras, firnies. tamanho medio. grau.de maturação
próprio para o consuino, sem defeitos extemos e internos
(como baixa suculência. lesão profunda. imaturidade, podridão,
umidade e bolor), não estar amassada, murcha ou com lesão
mecânica ou física. matúração média, sem ataque de insetos-
praga (pfincipalmente internamente).

Kg q /t1

4-,70

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteuizado.Tipo B, embalado (embalagem de 0l Liuo)ç
resfriado, elaborado a partir do leite cru fluido. Com validade
mínima.de 04 dias a contar da data de entrega. O produto deve
atender as .norrnas e regulamentações ianitarias para a
comercialização.

Litro

28
Mandioca
amarela

Mandjoea amarela in natura eitra, fresca, com casca, tamanho
médio â grande características adicionais sem fungos, sem
rachaduras e sem sujidades. Consistência firme. .Kg

2 íX1,r (y

29
Mand.ioca

Branca

Mandioca Branca, in natura extra,'fresca, oom casc4 tamaúo
médio a grande características adici'onais sem flingos, sern
rachaduras e sem sujidades. Consistência firme.

Kg' j,(h

30
Mandioquiúa

Salsa

Mandioquinha Salsa - De primeira qualidad., fr"r.u, compacta
e firme, isenta de enfermidades, ISENTA DE MATERIAL
TERROSO e umidade externa anormal, tamanho e colôração
uniformes. devendo ser bem desenvolvida, isenta a. Juno,
físicos ou mecânicbs oriundos ilo manuseio e transporte.
Acoídicionado em embalagem adeqüada patr o transporte sem.
causar danos fisicos e contaminação sanitária.

Kg â,m

31

Mel de abelha
europeia
(Sachê)

Mel dq abelha europeia puro.em sachê (Apis mellifera), ôom
5glsachê. Kg 2t,sq

32
Mel de abelha

europeia .

Mel de abelha europeiâ puro Kg .fl,5e

JJ
Molho de
tomate

Molho de tomate orgânico envasado em embalagem de 2 kg ,
sem aditivos químicos,,sem gordura trans, sem gãrdura vegetal
hidrogenada e com grau brix adequado

Kg

34 Morango

Morango CONVENCIONAL, primeira qualidade,. in natura,!
fresco, com aspecto, cor. cheiro e sabor próprio, em estágio de
amadurecimento adequado para consumo, polpa firme d
intacta, sem danos fisicos oriundos do manu§çio ã transporte.
Consumo imediato'o em escala, no decorrer da semana no
máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento. . . .^,

Kg

Vzl
A

s18
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35 Morango

Morango ORGÃNICO, primeira qualidade, in natura, frêsco,

com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e
intacta, sem danos fisiios oriundos do manuseio e transporte.

Consumb imediato e em escala, no decorrer da semana no

máximo 5 (cinco) dias antes do vencime4to. '

Kg

36
Pimçntão

. Vermelho

Pimentão vermelho - Vegetal in nâtura, tipo:.pimentão e4tra

vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação.: limpo, firme,

com pedúnculo, com peie lisa e brilhante, sem dpnos '
cicatrizados ou não-, sem manchas, sem podridão, sem

deformações, sgm áreas- murchas ou .queimadas. 
Cor:

vermelho, intenso e unifôrme, bem desenvolvido, de tainaúo
médio - coinprimento entré 80'e 100 mm e diâmetro basal de

50mm para mais -'e com Isento de insetos,.larvas ou parasitas,

bem bómo de danos por estes provocados. Pouco tempo de

estocagem. Fornecido em embalagens limpas, '.secas, de

material que não provoque alterações extemas ou internas nos

produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg lepu

37 Poupp de fruta

potpu d. frutas vermelhas (Amora, Morango'e/ou Framboesa),

Composto lÍquido extraído pelo esmagamento das partes

coméstíveis de frutas cárnosas; apresentação na forma polpa de

fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo

tecnologióo adequado. submetido a tratamento que assegure

,ru upi.rantação e conservaçáo ate o consumo; isento de:

fragmentos das fartes não comestíveis e sem açúcar; com

aspicto em pasta mole, cor, cheiro e sabor proprio;

acàndicionado'em embal4gem plástica de 1 kg cada.unidade; e

suas condições deverão'estar de âcordo com a Resolução' -

CNNPA no 12, de 241Q7178 e RDC 272, de 22109105 e suas

Ai.r'"t*t posteriores. bur. atender às normas de rotulagem

g"ruii ntrtricional .e eSpecíficas.no respectivo Regulamento

Íécnico, devendo apresentar identificação e contato do

fornecedor; noÍne do produto, peso, ptazo de valídade,

informações nutricibnais e se

Kg

38 Pepiqo

f"piro in natura de primeira qualidade,'fresco,_compacto e

fi.rme, apresentando tamanho "uniforme 'e suficientemente

desenvolvida, e§tando livre de enfermidâde, defeitos glaves

que alterem a conformação.e aparência, sem lesões de oqigem

física/rnecânica . (rachaduras, perfurações; -cortes).

Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e

seguranÇa sanitária. ,, '

Kg /. oo

39 Quiabo liso

a!,rab" liso, de primeira (boa qualidade), tamaúo e. coloração

urifor-.., sern danos físicos e mecânicos oriundos de

transporte, (rachaduras e cortes),' embal4gens adequâdas ao

transporteeseguranÇasanitáriã ., ,

Kg ú.'o oY\

Ás

8

/t
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40
Repolho
blanco "

jRepolho branco, vegetal .ir, .rutu

larrmenlar. Apresentação: firme e de folhaq bem unidas e

llntegras, não espigada. Sem rachadüras, manchas, podridão ou

ldelormaÇões. Cor: verde claro_esbranquiçádo. Bem
ldesenvolvido, tamarlho unitário,. peso e grau- de maturidade
adequados.. Isento de insetos, rarvas ou parasitas, bem como de

1A:_ por estes provocados. .onro.-ã-'il*1,;çã"t' ;;i; ;;
CINPA. O produto deverá ser apresentado com pou.o i.rrrpo
de estocagem. Entregues em embalagens ou a. granel, desde
que convenientemente. pfotegidas. São admitidãs pequenos
rasgos nas folhas exteriores, pequenas contusões e leves cortes

Kg

,: l.

tl

L,5o

41
Toúate in

natura

ror4are 
_ln 

natura, grupo oblongo,coloração em função do seu
eqtado de maturação, podendo ser cro subgrupo veràe maduro
ou do subgrupo Pintado ou do subgrupo Rosaào, desde que não
haja 'mistura dos subgrupos nu -érru. embalage,".'óil;;
grande (maior que 60mm). Caixa com 20ko

Kg ).cc

42
Tomate cereja

in natura'

Jomale cçreJa. in natura, aplicação: u@
limpo, íntegro, sem rpchaduras, sem manchas, ."m poariááo,
sem deformações, sem. áreas queirrradas por úol ou'p* f.io.
cor: vermelho. uniforrne, apresentando tamaúo .uruót.rirti.o
e grau de maturidade adeqüado. Isento de insetos, larvas ou
parasitas. bem como de danos por estes provocados, cqnforme
Resolução 12178 da gNNpA, com pouco tempo d. á.to.ug.r*
Fomecido em embalagens limpar, ,."ur, de matêrial que-nao
provoque alterações externas ou internas nos produt'os e nao
transmita odor ou sabor estranho aos mesmôs

Kg
JÕ,oo

43
Vagem

macarrão

vagem macarrao _ boa qualdade, Íresca, compacta e firme,
apresentando tamanho uniforme 

" ,ufr"i"ntemente
desenvolvida,. estando livre de enfermidade, defeitos- giàr",
que alterem a conformação e aparôncia. sem i.;á;; ã; ;;;.*
fisica/mecânica'(rachaduras, . perfurações, coúes). Devàrao
estar acondicionados em embalagens teladas. em quantidades
de acordo com o cronog.rama de entresa

kg 5_@

44

Í

Pão Ca§eiro'

rao caselro de tngo com 25 gramas, produzidos com os
seguintes ingredienteç: farinha de trigo, ovos, ieite, óleo,
fermento; sem aditivps químicos. Embalados em material

31óxico , hermeticamente fechadas e rotuladas com
identificação na embalagem(róturo) dos ingredientes,
informação nutricional, peso. fornecedor, data.de faÍricação e
validade. Pão de 25 gfamas por unidade, doce ou salgado. 

'

Kg

i

t_
I
t

I
i'
i

,,
I
l_
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CADASTRO DE POSSNEIS FORNECEDORES

iljl ,)t §!;,{li{
§lâ§.Í:

45 Cafe

cafe torrado.e moído, qualidade recomendável: Cafe Superior de
cafes das espécies arábica e/ou robusta./conitron, constituído, no
mínimo, por grãos de café tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira
(COB). embalado em pacotes de 5009 invioladas, com registro de
data de fábricação e validade estampadas no rótulo. da embplagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (qratro) meses a pariir da entrega
do'produto. as embalagens deverão estar acondicionadas em faldos
ou em caixas de papelão, com peso varihndo de 5,0 kea 10,0 kA.

Kg Jq,6

46 ruculà Rúcula de 1u qualidade (folhas llovâS, verdes, viçosas. tenras) Maço' /, ,c

Nomé: Weffi Tel.:
33asz?68í1

Email

'Xfu)'" Produtos: '/
r(Lt -a *q,

l

í'
I
!
f"

t

i
r
I

t-

I
I
l
tr
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PESOT]ISA DE PRECOS

EstabelecimentolPes sba F ís ica:

ie 3a *aCNPJ/CPF:

Endereço:

Contato:

Cotado por:

>1/lrTô

(

ss3 ?9 ? 26'l

PF:

Data:M Oí t,i ? Hora: r2'. (5

ITEM DEScRTÇÃO Unidade
Preço

unitário

01
A!acate

Abacate de 'lu qualidade,- tamanho e coloração, uniformes,
consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no
prryo maximo de 5 (cinco) dias antes do vencimento.
Características: Produto selecionado com polpa firme e intacta,.
devendo ser maduro .e entre maduro, i.- danos fisicos e
oriundos do manuseio e transporte.

Kg

I

fl,17

02
Abóbora
madura

Abóbora madura re.donda da casça verde escura. Limpa,
madura, firme, com pedúnculo, sem rachaduras, sêm mofo,
sem,podridão. Tamanho pequeno, corn peso entre .l a2 quilos.
Com aspecto, consistência e ooloração característicos da
espécie. isentos de umidade exterior anormal, de cheiro elou
sabor anormais, de contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou
parasitps, bem como de danos por estes provocados.
Embalagens limpas, secas, de materiaf que,, nãó provoque
alterações externas ou internas nos produtos e não transmita
odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg 1.{q
i

03
Abobrinha

verde

ç

Abobqinha vérde,. tipo 'menina, de primeira qualidade, in
natura, espécie italiana op oocaipira". Fresca (colheita recente),
limpa, firÍne (não murcho) e pesada, com polpa abundante, de
cor clara, com casca verde e macia Tamanho pequeno, com
comprimento de 150 a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm.
Em bom estado (sem manchas, não apodrecidos üu côm
alterações que os tornem impróprios par+o consumo); Isentos
de contusões e lesões, de umidade exterior anormal, de cheiro
e/ou sabor anormais, de insetos, bolores eTou parasitas, bem
como de danos por estes provocados.

Kg, â,gq

Ç

04 Alface'Lisa 
,

Alfac.e Lisa - pés com folhas lisas e firmes, viçolas e de cor
verde brilhante de tamanho uniforme e típico da variedade.
Livre de suiidades.

Unidade l.@

Ass/CARIMBO do'Fornecedor dô preço
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05
*O

Alho (Dente)

Condimento; apresentaçã9 natural, matériá-prima alho, asp.eclo

físióo em cabeça; tipo branco oú rosa, aplicação culinária em
geraL Npbre, extra, maduro, com gornos íntegros,, sem, partes

murúas, sem fungos, sem podridão; sem deformações, cultivar
bem desenvolVida. Embalagem com peso igual ou superior a

Kg' 1.!.Çtq

06 Alho Pasta

Alho em pasta, ,l00yo alho, sem sal, sem adição de érgr*,

preparada atraves da transformaçáo do dente de alho de boa
qualidade,, com dados de identifiôação do produto, data de

validade, peso líquido, marca do fabricante, e de acordo com as

Normas/e ou Resoluções vigentes. Balde com 20 ke. .

Kg

a7,' Banana Prata

Banana Prata CONVE\ICIONAL fresca, de primeira, ém
. . ) a 

^. 
.^

pencas, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme,
em condições adequadas para consumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e
mecânicos oriundos . do -manuseio ' e . transporte.. Dêverá
apresentar grau de maturação tal que pêrmita suportar a

manipul aEáo, o tansporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato'e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira ou embâlagens. '

Kg 1,41

08 Banana Prâta

Banana Prata ORGÂNICA ,- fresca, de primeira, effi pencas,

apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, em

condições adequadas paÍa consumo imediato, bem
desenvolvida, com polpa íntegra e {rme, sern danos fisicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá
apresentar grau de matur açáo tal que petmita suportar a

manipulação,' o tansporte e a conservação em condições
adequadas :para o consumo mediato ê imediato, devidamente
*ondi.ionadas em caixas'de madeira ou embalagens.

Kg

;

09 Batata doce

Biatata doce branca, porte médio/grande de.'boa qualidadç,
fresca, compacta, e firme, apresentando tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvida, estandb liwe de enfermidade,
defeitos graves que alterem a conformação e aparência,' sem
lesões de origem fisica/mecânica (rachaduras, perfurações,
cortes). Grau de maturação tal que permita suportar a
manipillaçáo, o.transporte e a conservação em condições
adequadas 'paru o consumo mediato e imediato.
Acondicionadas em embalagens adequadas. ?

Kg (, gcl

l0 Batata inglesa

Batata inglesa, fresc4 compacta e firme, apresentando tarnanho
uniforme e suficientemente desenvolvida, estando livre de

enferrnidade, defeitos . graves que

alterem a conformação e aparênciq ser.n lesões de origem
fisica/mgcânica (rachadur4s, perfurações, cortes),
acondicionadas em embalageRs adequadas ao transporte.

Kg Ttrq

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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1l Berinjela

Bg11ryela !omr1*, boá'
uniforme, firme e intaota, sem lesões de origem fisica ou
mecârrica (rachadrrras, ,perfurações,coites); 

-". 
p.rf.itu,

condições de consumo, acondicionadas em emtalagens
adequadas ao transporte. .

Kg

t

g"q1

t2 Beterraba Kg '/,,97

13

Biscoito de
Polvilho
Caseiro

gglvilfro,. óleo e ovos de boa qualidade e livres de sujid"d\.-
Biscoito de 4 a '5 gramas por *iaaar; boa upur.rãiu- o, Kg

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachinhas

caseiras"

Biscoitos Tipo "Bolachinhas caseiras,,, .@",
ingredientes: far!úa âe t.igo, farinha integral, mariarin4
fermento, sem aditivos, qúmicos, sabor 

" roi. caracterãticos,
textura .crocante, embalagens . de polietileno .atóxica,
hermeticamente fechadas e rotuladas com identific ação na
e*bulugem(rótulo) dos ingredientes, infornaçao nutricional,
peso, forneqedor, data de fabricação e validade. sabores

Kg

15 Brócolis

lSlocolis ramoso, de boa qualidade - de boa. textura e grarde
núntero de ramificações laterais, coloração 'verde brilhante.
Folhas firmes sem area; ar,nareladas, sern sujidades ou outros
d.Fitor,qú. po:ru*ll1..r* ruu up*ênrià ou quulidad..
Cebola branca de prlm'eira,qualidade, tamffi
entre cem a duzentos grarnâs a unidadg, estar fisiologicamente
desenvolvida, bem formada, limpa, com coloraçãõ próçiiia,
liwe de danos mecânicos, fisiológiios, pragas e doánças e êsta,
em perfeitas condiÇõ-es de conservação e maturação;

Maço l,o0

t6 Cebola'branca Kg lqq
I

t7 Cenoura

,Cendura - Produto fresco e com @
intenired íária. Apresentar odor agradâiel, "consistência 

firme,
não apresentar perfurações, machucados, nem ombro'verde.
corpo cilíndrico. uniforrne, sem déformidades, devidamente
acondicionadas paru o transporte e entrega sem danos fisicos e
sanitarios.

Kg

I

1,,4q

18 Chuchu

Chuchu - porte médio/grande de b
compácto e firme, sem defeitos sérios (rachadurÍN e cortes);
apresentando tamaúo, cor e conformação uniforme, devendó
ser bgni desenvolvido. Deverá apresent ar gravde matur ação tal
que. permita'suportar a manipulação, o t*rport.'" .a

conservação em condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Deverão es.tar acondicionados em embalagens
adequadas para o transpo4e.

Kg
fu,,3c1t

RssTCRRl M Bo do Fornecedor.db pieço
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#ê

t9
C'ogumelo

§tume;t
branco

COGUMELO SHIMEJI B'RANICO Nome científico
Pletirotus ostreatus, de primeira, frescos, sem mofos, manchas

ou sujiduàer. Deve- ser fornecidos em embalagens limpas, de

material que não provoqpe alterações,externas ou internas nos
produtós e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,

não devem apresentar umidade excêssiva na embalagem.

Acon{icionados de preferência em ennbalagem plástica'
transparente de 1000 gr, cbm rotulo impresso fabricante, data

de .fabricaçáo e validade.

Kg

b

2A Couve

-

Couve (folha): Tipo manteiga detamanho'médio, tàlo verde ou
roxo, inteiros, eoloração uniforme e sem manchas.- Bem
desenvolvida, firme e intac,ta, isenta de material terroso, liwe
de sujidade,'parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportÇs.

Kg l,{t cl

2t Doce caseiro

Doce caseiro: §abor leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade livre de sujidades /ou qualquer outro tipo de

contaminantes, com cor, sabor e Ítroma característicos . do
produto. Apre§entação em unidadês individuais (unidades de

30 qrarnas).

Kg

22
Feijão

Carioca

Feijão 'Cario-ca, novo, grãos inteirgg, aspecto brilhoso,'liso,
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos'estranhos, fungos
ou DaÍasitas e livre de umidade.

Kg lt,46l

23 Geleia

Geleia Sabores diversos - obtida da cocção de ftutas inteiras
ou em pedaços; ausente de corantes e aÍomatizantes artificiais;
admitindo 'adição de glicose ou açúcar invertido; i-sento de

sujidades,-. parasitos e larvas; livre de fermentações - e

substâncias estraúas a sua composição; em embalagem
henrieticamente' fechada e suas .condições deveião estar de

acordo com a Resolução - CNNPA no 12, de 24107178 e RDC
272 de22109105 e suas alterações postêriores.

Kg
I

z4
Geléia

orgânica

Geléia orgânica (Saboles diversos), obtida da cocçâo de frutas
inteiras ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes
artificiais; admitindo adição de glicose ou'açúcar invertido;
isento de iujidades, parasitos e larvas; livre de fermentações e

substâncias estranhas a sua composição; em embalagem
hermeticamente fechada e Suas condições deverão estai de

açordo com a Resolução - CNNPA no 12, de 24107178 e RDC
272 de 22109/05 e suas alterações posteriores;

K.g

25 Inhame

Inharne de primoira qualidade, com coloração e tamanho
unifolmes típicos da variedade, sem mancha§, machucpduras,

bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos .que possnm

alterar suaj' aparência 'e '' qualidade. Livre de resíduos de

fertiliZantes. De colheita recente. " '

Kg {.4 q

,.4

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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26
Larw.ja
Ponkan

Larunja Ponkan - Produto com coloração e odor caructeristi'cos.
Laranjas.íntegras, firmes, tamanho médio, grâu de maturaçao
próprio paÍa o consurno, sem defeitos externos e iri"*ot
(como baixa sucülêricia, lesão profundq imaturidade, podridão,
umidade e bolor), não estar amassada, murcha ou "ã* lesão
mecânica ou fisica. maturação média, sem ataque de insetàs-
praga (principalmente internamente).

. r'

Kg
?a J,47

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteurizado Tipo B, embalado (embalagem de 0l Litro),
resfriado,^elaborado ã partir do leite cru fluid-o. Com validade
mínima de 04 dias a contar da data de entrega. o produto deve
atender as nbrmas e{ regulamentações ianitarias para a

Litro

28
Mandioca
amarela sem §e b.17

29
Mandioca

Branca

Mandioca Branca, in ,ratura extra, fresca, com casca, tamanho
, a. amédio a grande caructerísticas adicionais sem funsos, sem Kg 2,q1.

30
Mandioquiúa

Salsa

Mandioquinlia salsa - De primeira qualidade, fresca, compacta
e firme, isenta de enfermidades, ISENTA DE MATERIAL
TERRoso e umidade externa anormal, tamanho e coloração
uníformes, devendo ser bem desenvolviãa, isenta de danos
fisicos ou mecânices oriundós do nfarrs.io e transporte.
Acondicionado'em embalagem adequad a parao transportà sem
caus4r danos físieos e contaminação sanitária.

Kg 6,,97

31

Mel de abelha
europela
(Sachê)

sachê (ApisMel de abelha europeia
5glsachê

_§,

mellifera)., compuro em
11

t<s.

32
Mel de abelha

i' europela
Mel de abelha europêia puro Kg

33
Molho de
tomate

Molho de tomate orgânico envasado em embalagem de 2 kg ,
sem aditivos químicos, sem gordura trans, r.* gõrdura v"getal
hidrogenada e com grau hrix adequado - Kg

34 Morango

Morango CONVENCÍONAL, primeira ciualidade, in natura,
fresco, com.aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de
amadurecimento . adequado para consumo, polpa firme e
íntacta, seni danos fisicos oriundos do mânuseio ã tr*sporte.
consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no

Kg ,ll.@

s/8
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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35 Morango

Morango OnCÃNICO, primeira qualidade, in natura,.'Íiesco,
com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadrxecimento adequado paru consumo, polpa firme e

intacta, sem danos fisieos oriundos do manuseio e transporte.
Consumo imediato e -bm escala, no decorrer da semana no

máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento. '

Kg

36
Pimentão
Vermelho

Pimentão vermelho - Yegetal in natura; tipo: pimentão extra
vermélho, aplicação: alimentar. Apresentação: limpo, firme,
com pedúnculo, com peie lisa e brilhante, sem danos :
cieatrizados ou não-, sem manchas; soÍr podridão, sem

deformações, sem áreas murchas ou queimadas. Coi:
vermelhó, iri.nro e uniformê, bem desenvolvido, de tamanho
médio - complimento entre 80 e 100 mm e diâmetro basal de

50mm para mais - e com Isento de insetop, larvas ou parasitas,

bem oomo de danos por estes provocados. Pouco tgmpo de

estoeagem. Forrtecido ern embalagens limpas, secas, de

material que não provoque alterações externas ou internas nôs
produlos ã não transmita odor bu sabor estranho aos mesmos.

Kg B.q9

37 Poupa de fruta

Polpa de frutas vermelhas (Amora, Morango e/ou Frambgesa),
Composto líquido ext/aído pelo esmagamento .dps partes

comestíveis de frutas carnosas; apresentaçãi: na forma polpa dê

fruta congelada; Íquido obtido da fruta madura e sã; processo

tecnológióo adequado, submetido a tratamento que assegure

sua apresentação e conservaçáo' ate o consumo;. isento de

fragmentos das p-artes não comestíveis e sein açúcar;,com
aspecto em pasta mole, cor, cheiro e - púor próprio;
acoudicion4dp em embalagem'plástica de 1 kg cada unidade; e

suas condições deverão estar de acordo com a Resolução -

CNNPA n" 12, ú9 24107178 e RDC 27?, de 22109105 e suas

alterações posterioíes: Deve âtender às normas de rotulagem
geral, nutricional e específicas ' no respectivo Regulamento
Técnico, , devendo apresentar identific açáo e I contato do

fornecedor, nome 
'do produto, peso, prazo de validade,

informações nutricionais'e selo de inspeÇão sariitária.

Kg

38

I

Pepirto

Pepirlo in natura de primeira qualidade, fresco, compacto e

firme, apresentando tamanho uniforme e sufipieniemente
desenvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos graves
que alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem
fisica/mecânica .' (rachaduras, perfurações, cortes).
Acondicionados em embalggens âdequadas ao transporte e

sesuranca sanitária. )

Kg \17

39 Quiabo liso

Quiabo liso, de primeira (boa qualidade), tamartho e coloração
uniformes, sem' danos fisicos e mecfuiicos oriundos de

transgorte, (rachaduras e cortes), embalagens adequadas ao

transporte e seguranÇa sanitfuia

Kg 1,qq
't

.618
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35 Morango

-

@ICo, primeira qualidfe., in natura;.frêsco,

com aspecto, cor2 cheiro e sabor próprio, qm estágio de

amadurôcimento adequado' paru constlmo, polpa firme e

intacta, sem danos fisíeos oriundos do manuseio e transporte.

COnsumo'imediato e uêm eseala, no decorrer da semana no

máximo 5 (cinco) dias

Kg

36
Pimentão
Vermelho

pin entao vemelho - legetal in natura,- tipo: pimentão extra

vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação: limpo, firme,

com pedunóulo, com peie lisa e brilhante, sem danos :
cieatrizados ou não-, sem manchas; sefii podiidao, sem

Jeformações, sem areas murchas ou queimadas. Coi:

vermelho, intenso e uniformê, bem desenvolvido, de tamanho

médio - compfimento entre 80 e 100 mm e diâmetro basál de

5'0mm para mais - e com Isento de insetop, larvas ou pArasitas,

bem .ótno de danoq pot estes provocados. Pouco tpmpo de

estoeagem. Forneciío. em embalagens limpas, secas, de

materú que não provoque alterações externas ou internas. nôs

produtos e não transmi

Kg B,'I3

37 Poupa de fruta

@ermelhas (Amora, Mordngo e/ou Framboesa),

Coúposto 'líquido extàído pelo esmagamenlo .dps partes

comástíveis dê frutas carnosas; apresentaçãb na forma polpa dê

fruta congelada; Íquido obtido da fruta madura e sã; processo

;ecnoú;iEo àOáq"âdo, submetido, a tratarypnto que. assesure

sua apresentação e conservaçáo' até o consumo;, isenlo de

fragmentos das partes não comesfívois e sem açúcar;,'cog1

aspecto em pasta mole, cof, cheiro e salor proprio;

acondicion4dp em embalagem'plástica de I kg cada unidade; e

suas condições deverão estar de acordo com a Resolução -

lorNpa tf tz, úe 24107178 e RDC 272, de 22109/05 e suas

lalteraçO.s pori.rioíes: Deve atender às normas de rotulagem

lgeral, nutricional e específicas I no respectivo Regulamento

IÍe.ni.o, devendo apresentar identificação e I contato do

lfo*.."áo., nome 'dó produto, peso, prazo de validade,

I infor-u*ões nutricionais' e selo de insp"çaq'sa"it,eria. 
,'.

Kg

38

I

Pepiúo

pepi"o in natura de primeira qualidade, fresco, compacto e

firme,. apresentando tafnanho uqformg lsufiçientemente

desenvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos graves

que altefem a conform açáo.e ,aparência, s-em lesões de origem

fisica/mecânica .' (rachaduras, perfurações, cortes).

Acohdicionados em embal4gens âdequadas ao transporte, e

sesuranca sanitaria. i'- )

Kg tlt

39 Quiabo liso

artabalttq,ãé primeira (!o1 qualidade), 
JaSartho 

e. coloração

uniformes, sem danos fisicos e mecânjcos . oriundos de

transgorte, (rachaduras e. cortes), embalagens adequadqs ao

frr,rnoranrfê e eeorr r:lfia.^ sanifária

Kg J.qq
,.\

Ass/CARIMBO do Fornecedor §o pr.eço.
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40
Repolho
branco

d

Repolho branco, vegetal "in natura, repolho brance, apliba@I
'alimentar. Apresentação: firme e de folhas bem unidas e
íntegras, não espigada. Sena rachaduras, manchas, podridão ou
deformdções.' cor: verde .claro-esbranguiçãao. Bem
desenvo[vido, tamdúo unitário, peso q grau, de maturidade
adequados. Isento de insetos, larvas ou parásitas, bem corno de
danos por estes provocados, conformê Resolução l2l.7g da
CNNPA. o prodr,rto deverá ser"apresentado com pouco tempo
de estocagem. Entregues em embalagens ou a granel, desde
que convenientemente protegidas. São admitidos pequenos
rasgos nas folhas exteriore§, pequena's contüsões e leves àortes

Ke

I

tt.q7:

t a

4l Tomate in
natura

Tomate in natura, grupo oUtorgà
estado de maturuçflo, podendo 

-r.. 
ao ,u'bg*po verde *uarro

ou do subgrupo Pintado ou do subgrupo Rosado, desde que não
haja misfura dos subgrupos na mer*u embalagem.: classe
grande (maior que 60mm). Cai4a com 20kg:

Kg 4n
I

42
Tolnate cereja

in natura

Tomate cereja in natura, apliqação: utm@
limpo, íntegro, sem rachaduras, .sem manchas, sem podridão,
sem deformações, se$l áreas queimadas por sol ou por frio.
Cor: vermelho, uniforme, apresentando tamanho caraóterístico
e grau. de maturidade adequado. Isento de insetos, larvas ou
parasitas, bem como de danos por estés provocados, conforme
Resoluçáo 12178 da cNNPA. com poucô tempo de estocagem.
Fornecido eryr embalagens limpas, secas, de'nraterial que não
provoque alterações externas ou internas nos produtoi e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesrhos. 

' 
,

Kg

43.
r,
vagem

macalTao

vagem macarrão - boa qualidade, fresca, compacta e firme,
apresentando tamanho uniforme e suficientemente
desenvolvida, estando livre de enfermid ade, defeitos gravps
que ,plterem a conform açáo e aparência, sem lesões de oiigem
l\r.t tisica/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Deverão
estar acondicionados, em embalagens teladas,' em quantidades
de acordo com o c[o4ograma de,entrega. .

kg 6,99

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de trigo. com 25 gramas, produzidos com , os
seguintes , ingredientes: fariúa de trigo, ovú, leite, óleo,
fermento, sem aditivos químicos. Enr,balados em materiai
atóxico , hermeticamente fechadas e rotuladas com
identificação na embalagem(rótulo) dos ingredientes,
informação nutricional, peso, forneçedor, data de fabricação e
validade. Pão dg25 gramas por unidade, doce ou sâleado.

Kg.
':

AssICARIMBO do Fornecedor do prêço
7/8
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AGR]CULTU RA FAMILIAR PARA COMERCIALIZAçAO

NO PNAE NO SUL DE MINAS

CADASTRO DE POSSÍVBIS FORNECEDORES

ade recomçndável: Cafe Superior'de

cafes das espécies arábica e/ou robusta/conilon, constituído,, no

mínimo, por §raos de cafe.,tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira

tCóBl 
te*buiuao em pacotes de 5009 invioladas,.com reglstro' de

àata de fabricação . ralidude estampadas no rótulo da embalagep. A

uuraua. mínima deverá ser de.04 (quatro) rneses a partir da entrega

O pÀOuto. As embalagens deverão esÍar acon{i19nad1t^": fardos

larr êÍr.r noivâs de nanelão com Deso variando de 5,0 kg a 1,010 kg.

I

Kg
45 Cafê

Rúcula de lu qualidade (fothas novas, verdes, viçosas, tenras) Maço 1.50
46 úcula

Ass/CaRl'MBO do Fornecedor do preço
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NO PNAE NO SUt DE MTNAS

PESQUISA DE PREÇOS . '

,ftedn

rer"rc, , 7'18 &6 51 87 E.mail:

Data: fi$ to\ t &oty

a

Estabelecimento/?essoa Fís ica:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Contato:

Cotado por:

úh*

ITEM »rscnrçÃo Unidade, Preço
unitário

01
Abacate

Abacate de lu qualidade, tamaúo e coloração, uniformes,
consümo Imediato e em escâla, no decorrer da semana no
prazo, miíximo de 5 (cinco) dias antes do vencimento:
Características: Produto selecionado côm polpa firme e intacta,
devendo ser maduro e entre maduro, sem danos fisicos e
oriundos do manuseio e transporte.

,Kg
n
/,@

02
Abóbora
madura

Abóbora madura redonda da casca . verde escura. Limpa,
'madura, Íirme,.com pedúnculo, sem rachadüras, sem úofo,
sem podridão. Tamanho.pequeno, oom peso entre I a 2 quilos.
CoT aspecto,. consistência e coloraçãd característicos da
espécie.jsentos de umidade exterior'anôrmal, de cheiro elou
sabor anõrmais, de contusões. e lesões, de insetos, bolores e/ou
parasitas, bem como de' danos. por estds proyocados.
Embalagens limpas, secas, de material que não provoque
alterações externas ou internas nos produtos e não transmita

Kg \l

J.,&)

03
Abobrinha

verde

Abobrinha verde, tipo menina, de primeira qualidade, tn
natura, espécie italiúa ou "caipira". Fresca (colheita recente),
limpa, firme (não murcho) e pesada, com polpa abundante, de
cor clara, com casca verde e macia..Tamanho pequeno, com
comprimento de 150 a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm.
Em bom estado (sem manchas, não apodrecidos ou com
alt'erações que os.tornem impróprios para o consumo); Isentos
de contusões e lesões, de umidade exterior anormal, de cheiro
e/ou sabor .anormaip, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem
como de danos por estes provocadôs.

Kg J.@

04 Alface Lisa
Alface Lisa - péS com folhas lisas e firmes, viçosas e.de cor
verde brilhante dp tamanho uniforme e típico da variedade.
Livre de suiidades.

Unidade, J'D

do Fornecedor do preço

!la:
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05 Alho (Dente)

Condimento, apresentação natural; matéria-prima alho, aspÔcto

físico em cabeça, tipo branco ou rosa, aplicação culinária em
geral..Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros, sem partes

murchas, setn fungos, sem podridão, sem deformações, cultivar
bem desenvolvida. Embalagem com peso igual ou superior a

I 50s.

Ko
^^b P,ú

06 Alho Pasta

Alho em pasta, 100% alho, sem sal, sem . adição de água,

preparada através da transformação do- dente.de alho de boa
quafidade, com dados de identificação do' produto; data de

valiãade, peso líquido, marca do fabricante,. e de acordo com as

Normas/e ou Resolucões visentes. Balde com 20 ke.

Kg
b,.@

07 Banana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL - fregca, de primeira, em
pencas, apresentando tamanho, cor e conformução .rt ifot*",
em condições adequadas paÍa' consumo imediato, bem
desenvolvida,. com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e

mecânlcos oriundos do manusqio e transporte. Deverá

apresentar grau de maturação tal que permita suportar a

manipula|ão, o transiorte e a conservação qm condições
adequadas'para o consumo mediato e imediato, devidamente
u"ondi"iorád* 

"m 
caixas de madeira ou embalagens.

Kg

08 Banana Prata

Banana Prata ORGÂNICA - fresca, de primeira, em pencas,

apresentando tamanho, cor e' conformação uniforrne, êm

conilições adequadas paÍa consum-o imed.iato, bem

desenvolvid4 com potpa íntegra e firme, pem danos fisicos e

meçânicoS' oriundos do manuseio 'e 'transporte. Deverá
apresentar glau dd 'maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas para o,consumo mediato e imediato, devidamente

acondicionadas em caixas de madeira ou embalageos. :

Kg

09 Batata doce

Batatd doce branca) porte médio/grande de boa qualidade,

fresca, compacta e firme, apresentando tamanho uniforme e
suficientemente desenvolvida, estando livre de enfermidade,

defeitos graves .Que alterem a conforrnação e aparência, sem

lesões dé'origern fisica/mecânica (rachaduras, perfi.rações,

Çortes). Graü de. maturação tal que permita suportar a

rnanipulação, o trangporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo mediato e imediato.
Acondicionadas em embalagens adequadas.

Kg \,@

10 Batata inglesa

$atalainglesa, fresca, compacta e f,wme:, airesentando.tamanho
unifonne e suficientemente desenvolvida, estando livre de

enfermidade,' defeitos graves ' que

altererp a conformação e aparênci4 sem lesões de origem
fisica/mecâniea (rachaduras, perfurações, cortes),
acondicionadas em embalagens adequailas ao transporte.

,Kg ?ó,..

Ass/CARIMBO do For:necedor do preço
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l

t1 Berinjela

Berinjela comum, boa qualidade, tamanho e .coloràção
uniforme, fitme e intacta, seú lesões de origem fisica ou
mecânica (rachaduras, perfurações,cortes), em perfeitas
condições de consumo, ,acondicionadas em embalagens
adequadas ao transoorte.

Kg'
2,@

t2 Beterraba

Beterraba de primeira,- fresca, compacta e firme, isenta de
enfermidades material terroso e umidade extema anormal,
tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
devidamente acondicionada para o transporte.

Kg 3,m

13

Biscoito de
Polvilho

, Caseiro

Biscoito de Polvilho Caseiro - Biscoito feito a base de
polvilho, óleo e ovos de boa qualidade e livres de sujidades.
Biscoito de 4 a 5 gramas por unidade, boa aparência. Os
bitcoitos com uniformidade (tamaúo e forma).

Kg *,&

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachiúas
. caseiras"

Biscoitos Tipo i'Bolachiúas caseiras", com os seguintes
ingredientes: fariúa'de. tilgo, fariúa integral, margarin4
fermento, sem aditivos químicos, sabor e ,cor característicos,
tgxtura crocante, embalagens. de polietileno atóxica,
hermeticamente fechadas e rotuladas eom identificagão na
embalagemliOtuto; dos ingredientes, informação nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e validadé. Sabores
úariados.

'Kg t9,00

15 Brócolis

Brócolis ramoso; de boa qualidade - de boa textura e grande
número de ramificações laterais, coloração verde bpilhante.
Folhas firmes.sem áreas amareladas, sem sujidades ou outros
defeitos que possam altérar sua aparência ou qualidade.

Maço \@

t6 Cebola branca

Cebola branca de primeira qualidade, tamaúo médio, pesando
entre cem a duzentos gramas a unidade, estar fisiologicamente
desenvolvida, benl formada,, limpa,'com coloração própria,
liwe de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doarças e estar
em perfeitas condições de conservação e maturação.

Kg
',\ 

po

t7 Cenoura

Cenoura - . Produto fresco' e com grau de atugação
intermediaria. Apresentar odor agradável,ionsistência firme,
não apresentar perfurações, machucados, nem ombro verde.
Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades, devidamente
acondicionadas para o transporte e entrega sem danos fisicos e

sanitários.

Kg
1
)pD

18 Chuchu

Chuchu - porte médio/grande de boa qualidade, fresco,
compacto e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo
ser bem desenvolvido. Deverá aprêsentar grau de maturação tal
que permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservaçao em.condições adequadas para o consumo mediato
e imediato. Deverão estar acondicionados em embala§gns
adequadas para o transporte.

Kg \,p

318
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t9
Cogumelp

Shimeji
branco

COGUMELO SHIMEJI BRANCO Nome científico
Pleurotus ostreatus, de primeira, frescos, sem mofos, manchas

ou zujidades. Deve ser fornecidos em embalagens limpas, de

material que não provoque alterações externas ou intemas nos

produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,

não devem apresentar umidade pxcessiva na embalagem.

Acondicionados de , preferência em .embalagem pIástica

transpaiente de 1000 gr,'com rotulo impresso fabricante, data

de fabricação e validade. 
:

Kg

20 Copve

Couve (folha): Tifo manteiga de tamanho médio, talo verde ou
roxo, inteirós, coloração .ntifo.me e sem manchas. Bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, liwe
de sujidade, parasitas e larvas; sem danos-fisicos e mecânic'os

oriunâos do manuseio'e transportes.

Kg i;0

2t

\

Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade liúre de sujidades /ou qualquer outró tipo de

contaminantes, com cor, sabor e aroma característicos do

produto. Apresentação em unidades individuais (unidades de

30 sramas).

Kg 1q rr04 ,w

22
Ferjão

Carioca

Feijão Carioca, novo, grãos inteirds; aspecto brilhbso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras ou corpos éstranhos, fungos

ou parasitas e livre-de umidade.
Kg 5.@

z3 Geleia

Geleia Sabores. diversos - obtida da cocção de frutas inteiras

ou em pedaços; ausente de cor4ntes e aromatizantes âÍtificiais;
admitindo adição de glicose ou açúcar invertido; isento de

sujidades, parasitos . e larvas; livre de fermentações e

substâncias estranhas a sua composição; em emba'lagem

herméticamerite fechada e suas condiçôes deverão estar de

acordo com a Resglução - CNNPA ÍL'o 12; de 24107178 e RDC
272 de22lO9lO5 e suas alterações posteriores.

Kg J,8,.ú

24
Geléia

orgaflca

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtida da cocção de frutas

inteiras ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes
artificiais; admitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
isento de sujidade's,'parasitos e larvas; livre de fermentações e

substâncias estranhas a sua composição; em embalagem
herineticamente fechada e suas condições deverão estar de

acordo cóm a Resolução - CNNPA no 12, de 24107178 e RDC
272 de22109105 e s.ras alteracões posteriores.

Kg

25 Inhame

Iúame de primeira qualidade, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade, sem manchas, machucaduras,

bolores, sujidades, femrgem ou outros defeito's que possam

alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduo§ de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg 3,4

418

"Ass/CARIMBO 
do Fornecedor do preço
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26
Larunja
Poúan

LarunjaPonkan - Froduto com coloração e odãiiaracGfrtlcos.
Laranjas íntegras, firmês, tarnanho rnédio, grau de rnaturação
próprio para o consurno, sem defeitos externos e internos
(como baixa suculência, lesão profupda, imaturidade, podridão,
umidade e bolor),.não estar amassada, murcha óu com lesão
mecânica ou fisica. maturação média, sem ataque'de insetbs-
praga (principalmente intemamente).

Kg
),co

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteurizado Tipo B, embalado (embala&em de 01 Litro),
resfriado, elaborado ã partir do leite ôru fluidã. Com validade
mínima de 04 dias a con'tar da data de entrega. O produto deve
atender as nonnas e regulamentações . sanitráriaà para a
comercialização.

Litro ),'bo

28
Mandioca
amarela

Mandioca amarela in natura extra, fresca, com casca, tamanho
médio, a grande características adicionais sem fungos, sem
rachaduras e sem sujidades. Consistência firme.:

Ka
^-b

1,CD

29
Mandioca
' Branca

Mandioca Branca, in natura extra, flesca, com casc4 tamanho
médio a grande características adicionais sem fungos, sem ,Kg '1,@

30
Mandioquiúa

Salsa

Mandioquiúa'Salsa - De primeira lualidadei, iresca, compacta
e, firme, iserita de enfermidades, ISENTA DE MATEruaf
TERROSO e umidade extema anormal, tamaúo e'coloragão
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos
fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionado em embalagem adequada para o transporté sem
causar danos fisicos e eontaminação sanitaria.'

Kg
5.@

31

Mel de abelha
europela
(S-achê)

Mel de abelha europeia puro em'sáchê (Apis mellifera), com
5glsachê. Kg 37,W

32
Mel de abelha

europeia
Mel de abelha europeia püro Kg

XB,rc

33
Molho de
iomate

Molho de tomate orgânicci envasado em embalagem de 2 kg' ,
sem aditivos químicos,'sem gordura trans, sem górdura vegetal Kg

34 Morango

Morango CONVENCIONAL; primeira qualidade, in natura,
fresco, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio, em estágio de
amadurecimento adequado para 

"onru*ã, 
polp? frÃ,e e

intacta, seni danos fisicos oriundos do manuseio e transporte.
Consurho imediato e em escala, no decorrçr da,semana no
miíximo 5 (cinco) dias antes do vencimento.

Kg 5,@

5/8
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qualidade, in natura,'fresco'

com aspecto, cor, cheiio e sabor próprio' em estágio de

á*ua*átirn*ro àdequado para consumo' polpa firrhe e

|ita"tu, sern danós fisicos oriundos do-manuseio e transporte.

óàrrúo,imediato e em escala, no'decorrer .da semana no

máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento'
in natura, tiPo: Pimentão extra

vermelho, aplicação: afiáentar' Apres91laÇão: limpo' 
.firme'

à não transmita odor ou sabor estranho ao§ mesmos'

rÀ- p"a,nnôulo, com peie lisa e- brilhante' sem dànos '-

;i;;,rir"à",iorl não-, sem manchas, sem podridão' sem

deformações, sem areas. murchas ou queimadas' Cor:

;;;.il, iúenso e uniformel beT^desenvolvido' de tanianho

;ài" - ,o*pri-ento'àntre 80 e.100 m{n e. diâmetro basal de

;ô*ln para mais _ e com Isento.de insetos, lry* ou parasitas,

ú;;;*t de danos por'estes provocados' 'Pouco tempo de

;;;g;. 'Fornecidó em embalagens limpas'. :"tut' de

r-nateriãl que não piovoque alterações'externas ou inleràas nos

Pimentâo
Vermelho

cÀóstíveis dô frutas carnosas; apresentação na forma polpa de

fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo

i.ó"otOgõo adequado, submetido a tratamento que. asseguré

sua apresentação " óo,,,.'uuçáo até 9 consumo; isento de

fiâg-irtot dás partes..não comestíveis e sem 
-açúcar;. 

com

aspicto em pasta mole, cor, cheiro. e t"b:t 
f19?1'::

"J",iã[i"*à":;';*Ü;i;áL- 
prâ'ti"a de 1 kg cada unidáde; e

suas'condições deverão estar de acordo 
"-"--:.I?:olução 

-

CNNPAno12,de24107178eRDC272'de22109105esuas
ui,"ruço.t posieriores. Deve atender às nonnas de rotulagem

n"ral.' nutricional e específicas no respectivo Regulamento

?;;i.;; ;evendo apiesêntar iderúificação e contato. 9"

Morango e/ou 
-Framboe sa),

ô"irpàta" líquido extraído pelo esmagamento das f"f

à;".*iq;-r,à-. dô produto-, .Peso, nrazg.{e validade'

l,',f.,.macáós nutricionais ê selo dE irispeção sani, t ia' 

-

Poupa de fruta

l,mKg

@primeira qualidade, fresco, compacto e

ãá;, apresentand" .tu**ho uniformg .e 
'. suficjentQmente

desenvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos grayes

ã"i uf,"t"- a confonr.ração e aparência, sem lesões de oiigem

ásica/mecânica (rúaduras, perftrações' cortes)'

Ãôndicionados em embalagens adequadas ao transporte e

Pepino

,r.,or'rnrte e sesurânca sanitaria

i alidade),lry*h: e. co|11avão

iàiio*S, 
'r.* 

danos .-fisicos e mecânicos oriundos de.

il;;;; [acnudr*s e cortes), embalagens adequadas ao

618

Ass/CARIMBO do Fornecedor- do preço
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40
:Repolho
branco

lRepolho 
branco, vegekl in ra

lallmentar. Apresentação: firme e de folhas bem unidas e
líntegrps,,não gspigada. Sem rachaduras, manchas, podridão ou
deformações. Cor:' verde qlaró-eqbranqüçáao. Bem
desenvolvido, tamaúo unitário, peso e grau dà maturidade
adequados. Isento de insetos, larvas ou parãsitas, bem como de

t1ol por estos provocados, conforme Resolução l2l7g da

9NNPA. O produto deverá ser apresentado com-pouco tempo
de estocagem. Entregues. em embala€ens ou a granel, deiàe
que convenientemente protegidas. são admitidôs pequenos
ra§gos nas folhas exteriores, pequenas contusões e leves cortes
na parte superior.

Kg nj'@
I

4l

, v,

Tomate in
natura

romare.tn natura, grupo oblongo,coloração em função do seu
estado de maturação, podendo ser do subgrupo verâe maduro
9u.do subgrupo Pintado-ou do subgrupo Rõsaào, a.rà" qr" nao
haja mistura dcis subgrupos na mesma embaragem. classe
grande (maior que 60mm). Caixa com 20ks.

'Kg
I
q.CD

42
Tomate cereja
' in natura ;

.lomare cereJa ln natura,' aplicagão: alimentar. Apresentação;
limpo, 

integro, sem'rachaduras, sem manchas, sem podriáão,
sem defornações, sçm'áreas queiúadas por sol ou-por frio.
cor: vermelho, uniforme, apresentando tamaúo caraôterístico
e grau.de maturidade adequado. Isento de insetos, larvas ou
parasitas, bem como de danos por estes'provocados, conforme
Resolução 12178 dacfrNpA. com poucó tempo de ástocpgem.
Fornecido em embalageps lippas, secas, de material que-nao
provoque alterações externas ou internas nos produtos e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesmôs

Kg B,üc

43
Vagem.

macarfão

vagem macarrão - boa qualidade, fresca, compacta e. firme,
apresentando tamanho uniforme' e suficientçmente
desenvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos graves
que alterem a conformação e aparência, sém lesões de o-rigem
Íisica/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Devíao
estaÍ acondicionados em embalagens.teradas, em- quantidades
de acordo com o cronograma de entrega.

kg- \,m

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de trigo com 25 gramas, ffi
seguintes ingredi;tes: farinha"à"- irigo, ovos, leite, óleo,
fermanto, sem aditivos químicos. gmiáados .* -ut..iutatóxico ,' hermeticamente fechadas e rotuladas com
identiÍlcação la embalagem(rótulo) dos ingredientes,
informação nutricional, poso, fornecedor, data de. falricbção e
validade. Pão de 25 g4mas por unidade, doce ou salsado

t

Kg !,ó
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Kg

45 (-AIE

Maço Í, oD
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stsTEMA REFERENCTAL DE PREçOS DA

AGRTCULTU RA FAMILTAR PARA COMERCTAUZAçÃO

NO PNAE NO SUL DE MINAS

PESQUISA DE PREÇOS

Telefone: E-mail:

t(
Data;âgtoQttl ' Hora: Il;5S

_qn

. . BALEIA

^v. 
oELFtM MOREIRA,2SO

í4ng
EMATER.MG

Estabelecimento/Pessoa Física:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Contato: '

Cotado por:

DESCRIÇAO

Abacate

Abacate de 1' qualidade, tamanho e coloração, uniformes,
consumo Imediato e em escala, no decorrer da seniana no
prazo máximo de 5 (cinco) dias antes . do vencimento.
Características: Produto selecionado com polpa firme e intacta,
devendo ser maduro e entre maduro, sem danos fisicos e
oriundos do manuseio e tiansporte.

Abóbora
madura

Abóbora.madura redonda da casca verde escurá. Limpa,
madura, firmg, com pedúnculo, sem rachaduras, sem mofo,
sem podridão. Tamaúo pequeno, com peso entre I a 2 quilos.
Com as'pec@, consistência' e coloração caraetêrísticos da
espécie. isentos de umidade exterior anormal, de cheiro elou
sabor anormais, de contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou
parasitas, bem como de danos por estes provocados.
Embalagens liàpas, secas, de material que não provoque
alterações externas ou internas rtos pçodutos e. não. trànsmità
odor ou sabor ebtraúo dos mesmos.

Kg j,9q

Abobrinha
verde

Abobriúa verde, tipo menina, de primeira qualidade, in
natur4 especie italiana ou i'caipira". Fresca (colheita recente),
limp4 firme (não.murcho) e pesada, ceÍn polpa âbundante, de
cor. clara, com casca verde e macia. Tamanho pequ'eno, com
comprimento'de 150 a 200mm e diâmetro entre 4-0 e 70mm.
trm bom estado (sem manchas, não apodrecidos ou com
alterações que os tornem impróprios para o consumo); Isentos
de contusões e lesões, de umidade exterior anormal; de cheiro
e/ou sabor anormais,:de insetos, bolores e/ou parasitas, bem

'?,gs

Alface Lisa - pés com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor
verde brilhante de tamaúo uniforme e típico, da variedade.
Livre de suiidades.

1/8
Ass/CARIMBO do Fornecedoi do preço
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05, Alho (Dente)

Condtmento, apresentaçãb nahral, matéria-prima alho, as'pbcto

físico em'cabeça, tipo branco ou rosa, aplicação cúlinária em

geral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros, setn partes

murchas, §em fungos, sem podridão, sem defo.rmações, cultivar
bem desenvolvida. Embalagem cdm peso igual ou superior a

150s.

Kg'

06 Alho Pasta

Alho em pasta, 100% alho, sem-sal, sem adição dq água,

preparad4 afiavés da transformação do dente de alho-de boa

qualidade,.com dados'de identíficação .{o prõdüto, data de

validade, peso líquido, marca do fabricante, e de acordo com as

Normas/e ou Resoluções vigentes. Balde com 20 kg.

Kg

07 Banana?rata

Banana Prata CONVENCIONAL - fresca, de priúeira, em

pencas, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme,
em condições adequadas para consumo imediato,. bem

desenvolvida, com'polpa íntegra e firme, sem.danos fisicos e

mecânicos .oriundos do manuseio. e transporte. Deverá

apresentar 'grau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a coriservação em condições

adequadlli para o consumo mediato e imediato, devidamente

acorrdicionâdat etn caixas de madeira.ou embâlagens..'

Kg

3,\g

08 Banana Prata

Éa"ana P.rata ORGÂNICA - fresca, de primeirà, em pehcas,

apresentando tamanho, cor e conformaç.ãÔ uniforme, em

condições adequadas para consumo imediato,: bem

desenvolvid4 com polpa íntegra e firme, sem danos Íisicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. . Deverá

apresentar grau de maturação tpl que permita suportar a

nhanipulação, o. ffansporte e a conservaçãô em condições

adequadas para o consumo mediato e imediato, devidamente

acondicionadas em caixas de madeiry oulrúalagens.'

Ks

09 Batata doce

Batata doce branca, porte médio/grande de boa qualidade,

fresca, compacta ê.firme, apresentando tamanho uniforme e

suficientemente desenvolvida, estando liwe de enfermidade,

defeitos graves que alterem a confor,mação 9 aparência, sem

lesões de origem física/mecânica (rachàduras, perfi.rações,

cortes). Grau de maturação tal qug pgrmita, suportar a

manipulagão, o transporte e a conservação. em condições

adequadas para o consumo mçdiato e

Acondicionadas em embalagens adequadas.

imediato.

Kg ;.-?

tr Batatainglesa

Batata inglesa, fresc4 compactâ e firme, apresentando tamanho

uniforme e suficientemente desenvolvida, estando livre de

enfermidade, defeitos graves que

alterem a conforrnação e aparência, sém lesões de origem
fisica/mecânica (rachaduras, perflrações, cortes),

acondicionadas em embalagens adequadas ao transporte.

Kg 3i\e

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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11 Berinjela

Berinjela comum, boa' qualidade, tamanho e .colciração
uniforme, firmq e intacta,- sem lesões de origém' .fisica ou
inecânica (rachaduras, perfurações,cortes), ofr perfeitas
cóndições de consumo, aeondicionadas em embalagens
adequadas' ao transporte.

Kg

.....

) ,99

t2 Beterraba

Bçterraba de primeir4 fresca, compacta e'fpme, isenta de
enfermidades material terroso e umidade externa ânormal,.
tamanho, coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
devidamente acondicionada para o transporte.

Kg J:q)

l3
Biscoito de

Polvilho
Caseiro

Biscoito' de Polvilho Caseiro - Biscoito feito a base de
polülho, óleo.e ovos de boa qualidade e livres de'sujidades.
Biscoito de 4 a 5 gramas por unidade, boa aparência. Os
biscoitos com uniformidade (tamanho e forma).

Kg

011,90

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachiúas

caseiras"

Biscoitos Tipo "Bolachiúas caseiras", com "os seguintes
ingredientes: fariúa de trigo, farinha intêgral, margaina,
fermento, sem aditivos químicos, sabor e cor característicos,
textura crocante, embalagens de polietileno. atóxica,
hermeticamente fechadas e rotuladas com identificação na
embalagem(rótulo) dos ingredientes, informação nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e'validade. Sabores
variados.

Kg

15 Brócolis

Brócolis ramoso, de boa qualidade - de boa textura e grande
número de ramificações laterais, coloração' vçrde brilhante.
Folhas firmes sem areas amareladas, sem sujidades ou. outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

Maço \,{ s

t6 Cebola branca

Cebola branca de primeira qualidade, tamanho médio; pesando
entre cem a duzentos grÍImas a unidade, estar fisiologicamente
desenvblvida, bem formada, limpa, com coloração própria,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
êm perfeitas condiçdes de conservação e maturacão.

Kg ,. 99

t7 Cenoura

Cenoura Produto fresco e com grau de 'aturação

intermediaria. Apresentar odqr agradâvel, consistência Íírme,
não apresentar perfurações, machucados, nem'ombro verde.
Corpo cilíndrico rmiforme,, sem deformidâdes, devidamente
acondicionadas para o transporte e entrega sem danos fisicos e

sanitiários.

Kg ?.9q

18 . Chuchu

Chuchu - porte médio/grande de boa qualidade,. fresco,
compacto e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamanho, cor e eonforinação uniformei devendo
ser bem desenvolvido. Deverá apresêntar grau de maturação tal
que. perÍnita suportar a manipulação, o transporte e 'a

conservação er4 condições adequadas para o consumo mediato
e imediâto. Deverão estar acondicionados em,embalagens
adequadas pára o transporte.

Kg e,\1

BALEIA

AV. DELFIM MOREIRA.2SO

'Ass/CARIMBO do Fornecedor ilo preço
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l9

I

Cogumelo
Shimeji
branco

COGUMELO SHIMEJI BRA\ICO . Nome científico
Pleurotus ostreatus, de priméira, frescos, sem mofos, manchas

ou sujidades. Deve sqr fornecidos em ernbalagens limpas, de
material que não provoque alterações externas ou internas nos
prodútos e não transmita odoi ou sabor estranho aos mesmos,
não devem apresentar umidade excessiva na embalagem.
Acondicionados ' de preferência em embalagqm plástica
transparente de 1000 gI, com rotulo impresso fabricante, data

de fabricação e validade. i

Kg

20 Couve

Couve (folha): Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou

roxo, iuteiros, colôração uniforme e sem rnanchas. Bem
desenvolvida firme e intacta, isenta de material terroso, livre
de sujidade, parasitas e larvas,. sem darios fisicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportes.

Kg
J, vü

21 Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade livre de sujidades /ou qualquer outro tipo de

contamiíantes, com cor, sabor e aromA característicos do
produto. Apresentação em unidades individuais (unidades de

30 sramas)

Kg !Y.9J

22
Feijão

Carioca

Feijão Carioca, novo, grãos inteiros, .aspecto '!rilhoso,. liso,
íiento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranho§, fitngos
ou parasitas e livre de umidade.

Kg )\ zn\\ )L/

23 Geleia

Geleia Sabores diversos - obtida da cocção de frutas inteiras
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artifrciais;
admitindo adição de glicose.ou 'açúcar invertido; isento de
sujidades; parasitos e larvas; livre de fermentações e

substâncias estraúas a sua composição; em 'embalagem

hermeticamente fechada e suas condições deveráo estar de

acordo com a ResolUçãg - CNNPA n" 12, de 24107178 e RDC
272 de22lÚ9rc5 e suas alteracões posteriores

Kg \{,à.m

24
Geléia

orgaruca

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtida da cocção. de frutas
inteiras ou em pedaços; ausente de corantes e.aromatizantes
artificiaisi admitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
isento de sujidades, parasitos,e.larvas; livre de fermentações e

substâncias ,estranhas a sua composição; ,em' embalagem
hermeticamente fechada e 'suas condições deverão estar de

acordo'com a Resolugãg - CNNPA no 12, de 24/07178 e RDC
.27 2' de 22/ 09 I 05 e suas alteracões posteriores.l

Kg,

25 Irrh4me

Iúame de primeira qualidade, com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedadg sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos que possarn
plterar sUa aparência e qualidade. T.ivre de resíduos de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg
I,g9

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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26
Larunja
Ponkan

Larun1a Ponkan - Produto conl coloração e odor caracteiÍsticos.
Laranjas íntegras, firmes, tamaúo médio, grau de maturação
próprio pa-ra o.consumo, sem'defeitgs exteinos e internos
(corrlo baixa suculência, lesão profunda, imaturidadé, podridão;
umidade e bolor), não estar amassada, murcha ou com lesão
mecânica ou fisica. maturação média, sem ataque de insetos-
braga (principalmente internamente).

Kg.
,(g

q
i

,\..

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteurizado Tipo B, embalado (ernbalagem de 01 Litro),
resfriado, elaborado a partir do leite cru fluido. Com validade
mínima de 04 dias a contar da data de entrega. O produto deve
atender as nornas e regulamentações' sanittírias para a
comercialização.

Litro ;lte

28
Mandioca

arnarela'

Mandioca amarcla in natura extra, fresca, com casca, tamayrÉo
médio a grande características adicionais sem fungos, sem
rachaduras g sem sujidades. Consistência firme.

Kg \,gE

29
Mandioca

Brànca Kg \,99

30
Mandioquinha

Salsa

Mandioqünha Salisa -- De,primêira qualidade, fresca, compacta
e .firme., isenta de.enfermidades, ISENTA DE MATERIAL
TERROSO e umidade externa anormal, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos
físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionado em embalagem adequâda para o'tránspofté sem

Ks
I "c 7.9e

?t
Mel de abelha

europeia
(Sachê)

Mel de abelha europeia puro em sachê (Apis mellifera), com
5glsachê. lKe

32
Mel de abelha

europela
Mel de abelha europeia puro Kg

JJ
Molho de
tomate

Molho'de tomate orgânico envasado em embalagem de 2 kg.,
sem aditivos químicos, sem gordura trans, sem.gorduru r"g"tul
hidrogenada.e com grau brix adequado

Kg

34 Morango

Morango CONVENCIONAL, primeira qualidade, in natura,
fresco, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em'estágio de
amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e

intacta, sem danos fisicos oriundos do manuseio e transporte.
GonSumo imediato e em escala, no decorrer da semana no
máximo 5 (cinco) dias antes do vencimento. SUPET

Kg

MERCAD

i(r,O
)s" .

AV. DELFIIí úonErnr, eb
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35 Morango'

Morango ORGÃNICO, primeira qualidade, in natura,' fresco,

com aspecto, cor, cheiro-e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adequado para cohsumo, polpa firme e

lntapta, sem danos iísicos oriundos do manuseio e transporte.

Consumo imediato e em escala,'no decorrer da semana no

máximo 5 (cinco) dias antes do vencimentô.

Kg la,ff

36 Pimentão
Vermelhô

Pimentão vermelho - Vegetal in, natura, tipo: pimerttão extra
vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação: limpo, firme,
com pedúnculo, com peie li§a e brilhairto, sem danos -

cicxizados ou não-, sem manchas, sem fodridão, sem

deformações; §em' areas murchas ou queimadas. Cor:

vermelho, intenso e uniforme, bem desenvolvido, de tamanho

médio - comprimento entre 80 e 100 Ínm e diâmetro basal de

50mm p.ara mais - e corn.Isento de insetos, larvas ou parasitas,

beú como de danos por estes provocados. Pouco tempo de

estocagenr,. 'Fornecido em embalagens limpas, secas, de

materiál que não provoque alterações externas ou internas nos

orodutos e não transmita odor ou,sabor estraúo aos mesmos.

Kg j, ü?

37

,,

Poüpa de fi.uta

Polpa de ftutas vermelhas (Amora, Morango e/ou Framboesa),

Composto líquido extraído pelo esmagamento das partes

comestíveis de frutas carnosas; apresentação na forma'polpa de

fruta congelada; líquido'obtido da fruta madura e sã; processo

tecriológico adeqúdo, submetido a tratamento que'assegure

sua apresentação e conservaçáo ate o consumo;, isento, de

fragmêntos das partes não'comestíveis e sem açúcar; com
aspecto . em pasta mole, 

' cor, cheiro e sabor próprio;

acondicionadoêm ernbalagem plástica de I kg cada unidade; e

suas condições deverãg estar de acordo .com a Resolução -

CNNPA n" 12, de 24107178 e RDC 272,'de 22109105 e suas

alterações posteriores..Deve atender às rlormâs de rotulagem
geral, nutricional e específicas 'no respectivo Regulamento

Íécnico, devendo apresentar identificação e contato do

fomecedor, riome do produto, peso, prazo de validade,

informacões nutricionais e selo de inspeção sanitária.

Kg 36,04

38 Pepino

Pepino in natura de primeira qualidade, fresco, compacto e

frrme, apresentando tamanho ,uniforme ê suficientemente

desenvolvida estando livre de enfermidade, deleitos graves

que alterem a conformaçáo e aparência, sem lesões de origem
fisica/mecânica (rachaduras, perfurações, " . 

cortes).

Acondicionados em embala§ens adequadas ao tran§porte e

Kg ?.st

39 Quiabo liso
,\

QüiuUo liso, de primeira (bop qualidade), tamanho e colôração

uniformes, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de

transporte, (rachaduras e cortes), embalagens adequadas ao

transnorte e seguranÇa sanitaria
§e b,m

6/8
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40
Repolho '

.branco

Repolho branco,'vegetal in natura, repolho branco, aplicaÇão:
alimentar. Apresentação: firme e de folhas bem unidas e
íntegras, não espigada, Sem rachadüas, manchas, podridão ou
deformações. Cor: . verde elaro-esbranquiçado. Bem
desenvolvido, tamaúo unitário, peso e grau de maturidade
adequados. Isento de inseios, lbrvas ou parasitas, bem como de
danos por estes provocados, conforme Resolugão 12178 da
CNNPA. O produto deverá sei apresentado com pouco tempo
de estocagem. Entregues em embalagens'ou a granel, dqsde
quê convenientemente protegidas.. São admitidos,pequenos
Íasgos.nas folhas êxteriorgs, pequenas contusões e loves cortes
ha parte superior.

Kg J,tg

41
Tomate in

natgqa

' 
a-"

Tomate in natura, grupo oblongo,coloração em função do seu
estado de màturação, podendo ser do subgrupo Verde'maduro
ou do subgrupo Pintadb ou do subgrupo Rosado, desde que não
haja mistúa dos subgrupos na mesma embalagem. Classe
grande (maior.que 60mm)., Caixa com 20ke.

Kg

42
Tomate cereja

in natura

Tomate cereja in natura, aplieação: alimentar. Apresêntação:
limpo, íntegro, sem rachaduras, sem manchàs, sem podridão,
sem, deformações, sem áreas queimadas por sol ou por frio.
Cor: vermelho, trniforme, apresentando tamanho característico
e grau de maturidáde adequado. Isento de insetos, larvas ou
parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resolugão 12178 da CNNPA. Com pouco tempo de estocagem.
Fornecido em embalagens limpas, secas, de materiai que não
provoque alterações externas ou intemas nos produtoi e não
transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg

43
Vagem

macarrão

Vagem macarrão - boa qualidadq fresea, compacta e:firme,
apreserúando tamanho uniforme e suficientemente
desepvolvida, estando livre de enfermidade, defeitos graves
que alterem a conformação e aparência, sem lesões de ori§em
fisica/mecânica (rachaduras, perfurações,'cortes). Deverão
estar acondicionados em erhbalagens teladas, em quantidades

kg 7,m

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de trigo com 25 gramas, produzidos com .os

seguintes ingredientes:' fariúa de trigo, ovos, leite, óleo,
fermento, sem aditivos qúmicos. Embalados gm material
atóxico , hermeticamente fechadas e rotuladas com
identificação na embalagem(rótulo) dos ingredientes,
informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e.

validade. Pão de 25 sramas por unidade. doce ou Salsado.

Kg
lu.go

SUPERMERCADOS
BALEIA

AV. DELFrtr UOnerne. ?ao

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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45 Café

õffi torrádo,e moído, qualidade recomendável: Caf,e' Superior de

cafés das espécies arábica e/ou .robusta/conilon, constituído, no

mínimo, por grãos de cafe tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira
(COB). embalado em pacotes de 5009 invioladas, com registro de

data de fabrica§ào e valjdade estampadas no rótulo da embalagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (quatro) meses a partir da entrega

do produto. As çmbalagens deverão estar acondicionadas ern fardos

ou em caixas de papelão, com peso v?rlando de 5,0 kg a 10,

Kg

46 úcula Rúcula de l'qualidade (folhas novas, verdes, viçosas, tenias) Maço tqo

CADASTRO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES

Nome: Tel.: Email

Cidade: Produtos:

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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PESQUISADE PREÇOS

"tetetqre: 19% gi 54

Data: A8 /ú\ / l7

(âeíq
EMATER.MG

Estabelecimento/Pessoa Físicà:

CNPJ/CPF: -/.éZ 9
Endereço:

Contato:

Cotado por:

ITEM DESCRIÇÃO Unidade Presq
unitário

01
Abacate Kg j,@

02
Abóbota
madura Kg J,5g

03
Abobriúa

verde

Abobrinha verde, tipo. menin4 de primeira qualidade, in
natura, espécie italiana ou "caipira". Fresca (colheita recente),
limpq finne (não murcho) e pesada, com polpa abundante, de
cor clara, con: casca verde e macja. Tamanho pequeno, com
ôomprimento de 150 a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm.
Em bom estado (sem manchas, não apodrecidos ou com
alteiações que os tomem impróprios para o consumo);'Isentos
de contusões .e lesões, de umidade exterior anormal, de cheiro
e/ou sabor anormais, de insetos, bglores e/ou parasitas, bem
como de danos por estes provocados.

Kg

04
Alface Lisa - pés com folhas lisas e Íirmes, üçosai e de cor
verde brilhante de tamaúo uniforme e típico da variedade.
Liwe de suiidades.

Unidade l,so

Ass/CARIMBO do Fornecêdor
tl8
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05 Alho (Dente)

Condimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto

ffsico em cabeça; tipo brancó ou rosa, aplicação culinriria em
geral. Nobre, extra, maduro, com gomos íntegros, sem partes

murchas, sem fungos, sem podridão, sem defoimações, clltivar
bem desenvolvida; Embalagém com peso igual ou superior a

150e.

Kg

06

Alho em pasta, 100% alho, seú sal, sem adição de água,
preparada através da transformação do dente de alho de boa
qualidade, com dados de identificação do produto, data de

validade; peso líquido, marca do fabricante, e de acordo com as

Normas/e ou Resoluções visehtes. Balde com 20 kg.

Kg

07 Banana Prata

Banana Prata CONVENCIONAL - fresc4 de primeira, em
pencas, apresentando tamanho, cor. e conformação uniforme,
em condições adequadas para conslrmo imediato, bem
desenvolvid4 com polpa íntegra e firme, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deverá Kg
J,m

08

Banana Prata ORGÀNICA - frqsca de primeir4 em pencas;

apresentando tiamanho, cor e conformação uniforme, em
condições adeqqadas paÍa consumo imediato, bém
desenvolvid4 com polpa íntegla e firme, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos . do manuseio e transporte. Deverá
apresent4Í gxau de maturação tal que permita suportar a

manipulação, o transporte e a conservação em condições
adequadas paÍa o consumo mediatp e imediato, devidamente
acondicionadas em caixas de madeira ou eúbalagens.

Kg

09 Batata doce

Batata do-ce branca, porte médio/grande de boa qúlidade,
fiesca, compactd e firme, aprBsentando tamanho uniforme'e
suficientemente desenvolvida, estando liwe de enfermidade,
defeitos graves que alterem a conformação e aparência, sem

lesões de origem fisica/mecânica. (rachaduras, perfurações,

çortes). Gr.au de maturação tal que pemrita suportar. a
manipulação, o fansporte e a conservação'eú condições
adequádas paÍa o consumo mediato e, imediato.
Acondicionadas em embalagens adequadas.

Kg

10

Batata ingles4 fre§ca, compacta e flrme, apresentando tamanho
uniforme e suÍicientemente desenvolvida, estando liwe tle
enfennidade, defeitos gÍaves que

alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem
Íisica/mecânica (rachaduras, perfurações, cortes),
acondicionadas em embalagens adequadas ao tÍansporte.

Ko 1qoaX(-

Ass/CARIMBO do Fôrriecedor do preço
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1t

Berinjela comum, boa qualidade, tamanho e coloiação
uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem fisica ou
mecânica (rachaduras, perfurações,cortes), em perfeitas
condições de consumo, acondicionadas em embalagens
adequadas ao transporte.

Kg 3,@

t2 Beterraba

Beterraba de primeira, fresca, compacta e firme, isenta de

enfermidados material terroso e umidade extema anormal,
tamaúo, ôoloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida,
devidamente acondicionada para o transporte.

Kg
l.oc

13
Biscoito de

Polvilho
Caseiro

Biscoito de Polvilho Caseiro - Bi§coito feito a base de
polülho, óleo e ovos de boa qualidade e liwes de sujidades.
Biscoito te 4 a 5 gramas por trnidade, boa aparência. Os
biscoitos com uniformidade (tamaúo e forma).

Kg

t4
Biscoitos Tipo
i'Bolachiúas

caseiras"

Biscoitos Tipo "Bolachiúas caseiras", com os seguintes
ingredientes: fariúa de trigo, fariúa integral, margarin4
fermento, serú aditivos químicos, sabor e cor característicos,
textura crocanter embalagerts. de polietileno atóxica,
hermeticamente fechadas e rotuladas com identificaçâo na
embalagem(rótulo) dôs ingredientes, informação nutricional,
peso,' fomeÕedor, - data de fabricação ê validade. Sabores
variados.

Kg

15 Brócolis

Brócolis. ramoso, de boa qualidade - de boa textura e grande

número de ramificações laterais, coloiação verde brilhante.
Folhas firmes sem iíreas amareladas, sem sujidpdes ou outros
defeitos que ôossam alterar sua aparência ou qualidade.

Maço

..,

'),@

16 Cebola branca

Cebola branca dé primeira qualidade, tamanho médio, pesando

entre cem a duzentos gramas a unidade, estar fisiologicamente
desenvolüda, bein formada limpa, com coloração própria,
livre de danos mecâ4icos, fisiológicos; pmgas e doenças e estar

em perfeitas condições de conservaqão e matuÍação.

Kg. 3,@

17 Cenoura

Cenoura - Produto fresco e com grau de aturação

intermediária. Apresentff odor agradável, consistência firme,
não apresentar perfirações, machucados,'nem ombro verde.

Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades, devidamente
acondicionadas para o tÍansporte e entrega sem danos Íisicos e

sanitários.

-Kg

18

Chuchu - porte médio/graÍlde de boa qualidade, fresco,
oompacto e firme, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),
ápresentando tamaúo, cor e conformação uniforme, devendo
ser bem desenvolvido. Deverá apresentar gtatr de maturação tal
que permita suportax a manipulação, o transporte .e a
conservação e'm .condições adequadas paÍa o consumo mediato

e imediato. Deverão estar acondicionados em êmbalagens

adequadas paÍa o.transporte.

Kg 2.so

3/8
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19
Cogumelo

Shimeji
. branco

COGUMELO SHIMEJI BRANCO - Nome eieirtífico
Pleurotus ostredtus, de primeira, frescos, sem mofos, manchas
ou sujidádes. Deve ser fomecidos em embalagens limpas, de
material que não provoque alterações extemas ou intemas nos
pro.dutos e não transmita odor ou sabor eqtranho aos mesmos,
não devem.. apÍesentar umidade - excessiva na embalagem.
Acondicionados de preferência. em' embalagem plástica
tÍansparente de 1000 gr, com rotulo impresso fabricante, data
de fabricação e validade.

Kg
:-

20 Couve

Couve (folha): Tipo manteiga de tamarúo. médio, tal'o Íerde ou
roxo, inteiros, coloraÇâo uniforme e sem manchas. Bem
desenvolvid4 firme e intacta, isenta .de. material terroso, liwe
de sujidade, .parasitas e larvas, sem danos fisicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transportes. '

Kg Q,o

21 Doce.caseiro

Doce caseiro: sabpr leite. Feito a base de matéria prima de boa
qualidade lirre de sujidades /ou qualquer. outro tipo de
contaÍninantes, com cor, sabor e aioma característicos do
produto. Apresentação em unidades indiüduais (uridades de
30 gramas).

Kg

22
Feijão

Cariocá

Feijão Carioca, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terros4 pedras ou corpos estraúos, fungos
ou parasitas e liwe de umidade.

,Kg

23 Geleia

Geleia Sabores diversos - obtida da cocção de frutas inteiras
ou em pedaços; auseÍrte de corantes e aromâtizante§ artificiais;
adàitindo adição de glicose ou açúcar inverrido; isento de
sujidades, parasitos e larvas; livre de. fermentaçôes e
substâncias . eshânhas a sua composição; em embalaganq
hennéticamente fechada e suas condições deverão estar de
acordo corh a Resolução 1 CNNPA no 12, de 24107178 e RDC
272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores.

Kg

24

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtida da cocção de frutas
inteiras ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes
artificiais; admitindo adição de glicose ou açúcar i4vertido;
isento de sujidades, parasitos e larvas; liwe de fermentações e
substâncias estraúas. a sua cômposição; em embáagem
hermgtióamente fechada " .uas cordiçôes deverão estar de
acordo com a Resolução - CNNPA n" 12, de 24/07178 e RDC
!2 de 22/09105 e suas 'alterações posteribres.

Kg

25 Inhame

Inhame de primeira qualidade,. com coloração e tamanho
uniformes típicos da variedade, sem manchas; mach'ucaduras,
bolores, sujidades, femtgem ou outÍos defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de
fertilizahtes. De colheita recente.

Kg

4/8
Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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26
Laranja
Ponkan

Laranja Ponkan - Produto corn coloração e odor carúterísticos.
Laranjas íntegras, Íirmes, tamarúo médio, grau de maturação
proprio para o consumo, sem defeitos ei(ternos e intemos
(como baixa suculênci4 lesão profund4 imaturidade, podridão,
umidade .e bolor), não estax amassada, 

_ 
murcha qu com lesão

mecânica ou fisiôa. maturação média, óem ataque de insetos-
praga (principalryente internamente).

Kg 2,w

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteurizado Tipo B, einbalado (embalagem de 0l.Litro),
resfriado, elaborado a partir do leite cru flirido. Com validade
mínima de ô4 dias a ôoniar da data dé entrega. O produto deve
atender as noÍmas e regulamentagões sanitrírias para a
comercializaÇão,

Litro

28
Mandioca
àmarela 

- médio a grande características adicionais sem fungos,
rachaduras e sem sujidades. Consistência Íirme.

sem Kg jt,oO

29
Mandioca

Branca

Mandioca Branc4 in natura extra, fresca, com casc4 tamanho
médio a grande caracterÍsticas adicionais sem fungos, sem
rachaduras e sem sujidades. Consistência firme.

Kg
,7^
),'r.tr)

30
Mandioquiúa

Salsa Kg

31

Mel de abelha
europeia
(Sachê) 5elsachê. Kg

32
Mel de abelha

europeia
Mel de abelha europeia puro Kg

JY,OO

33
Molho.de
tomate

Molho de tomate orgânico envasado em embalagem de 2 kg ,
sem aditivos químicos, sem gordura trans, sem. gordura vegetal
hidrogenada e com giau brix adequado

Kg

34 Morango

Morango CONVENCIONAL,.primeirá qualidade, -in natura,
fresco, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, em estágio'de
amadurecimento adequado para consumo, polpa firme e
intactq sem danos Iisicos oriundos do manuseio e transporte.
Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no
mriximo 5 (cinco) dias antes do vencimento,

Kg D,e

5/8
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40
Repolho
branco

Repolho branco, vegetal in riatura, repolho branco, apüe{ao:
alimentar. Apresentagão: firme e de folhas bem unidas e

Ko

)@

41
Tomate in

natura

Tomate in natuÍa, grupo obloúgo,coloração em função do seu
estado de maturação, podendo ser do subgrupô Verde maduro
ou do subgrupo Pintado ou do subgrupo Rosado, desde que não
haja mistura dos subgrupos na mesma embalagem. Classe
grande (maiof que 60r$m). Caixa com 20kg.

Kg \',50

42
Tomate ceieja

in iratura Kg

43
Vagem

macarrão kg,

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de tiigo com 25 gramas, produzidos com os
seguintes ingredientes: fariúa de trigo, ovos, leitd, óleo,
fermento, sem .aditivos químicos. Embalados em material
atóxico , hermeticamente fechadas e rotuladas com
identificação na 

, embalagern(rótulo) dos ingredientes,
informação nutricional, ppso, fomecedor, data de fabricação e
validade. Pão dê 25 glamas por unidade, doce ou salsado.

tKg

!.1*,\ 0*(§4l"^êl.g \r<.Jh otr vEL.i^c-.\ô

-

Ass/CARIMBO do Fornecedor do preço
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ffiã"a" " 
."ra", qr"traaaUGomendável: Caié Superlôr de

cafts das espécies arábica e/ou robusta/coriilon, constituldo, no

mínimo. por prãos de café tipo 06 - Classificação Oficial Brasileira

(COB).'embúdo em p""ot"i de 5009 invioladas, com rêgistro de

àata de fabricação e.validade estampadas no rótulo da embalagem' A

validade mínima deveú ser dà 04 (quatro) meses a partir da entrega

do produto. As embalagens deverão estar acôndicionadas em fardos

ou àm caixas de papçhó, corrt peso v4riando de 5'0

Kg
45

;

Café

úcula Rúeula de lu qualidade (folhas nova§, verdes, viçosas, tenras) Mago ,..(ô

CADASTRO ú POSSfuEIS FORNECEDORES

Ass/CARIMBo do Fornecedor do preço
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PESQUISADE PREÇOS . :

rr-

@
EMATER-IIII

!'r-.
G

' 
Estabelecimerito/Pessoa Física:

CNPJ/CPF:

Enderego , -á
Contato: Telefone:

CPF:

Data:flSrúLfutty' Hora; C8 fl

I

IlC DR IL':U E :) &' íNO DR ICLI h- St
SU P I i:l lvi [- íi CAL-tOS i.TDA

ITEM -DESCRIÇAO Unidade Preço
unitário

01
Abacate

Abàcate de lu qualidade, tamanho e coloração, uniformes,
consumo Imediaio e em escala, .no decorrer'da semana no
prazo máximo tle 5' (cinco) dias antes do vencimento.
Características: Produto selecionado com polpa f,rrme e intacta,
devendo ser maduro e entre maduÍo, rr*- danos fisicos e

Kg
â,\t

02
Abóbora
madura

Abóbora madura redonda da casca verde escura. Limpa,
madura, firme, com pedúnculo, sêm rachaduras, sem mofo,
sem podridão. Tamanho pôqueno, oom peso entp L à 2 quilos.
com. aspecto, consistência e coloração característicos da
espécie. isentos de umidade exterior anormal, de cheiro elou
sabór anormais, de contusões e lesões, 4e insetos, bolores e/ou
parasitas, bem como de danos por estes provocados.
Embalagens limpas, secas, de material qqg nãó provoque
alterações externas ou internas nos,produtos e não irunr*itu
odor ou sabor estranho aos mesmos." ,

Kg

03
Abobrinha

verde

Abobrinha verde, tipo menina, de primeira quatidaAe, in
natura, espécie italiana'ou oocaipira". Frosca (cblheita recente),
limpa, firme (não murcho) e pesada, com polpâ abundante, de
cor clara, cor4 casca verde e. macia. Tamaúo pequeno, com
comprimento de 15Q a 200mm e diâmetro entrê a^o e 7'0mm.
Em' bom estatlo (sem manchas, não apo{recidos ou com
alterações que os tornem improprios para o consumo); Isentos
de contusões ç lêsões, de umidade exterior anormal, de cheiro
e/ou sabor anormais, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem
como de danos por estes provocados.

aJ.

Kg J, b9"

04 Alface Lisa
A1face Lisa - pés com folhas lisas e firmes, viçosas e de cor
verde brilhante de tamanho uniforrne: e típico {a variedadel
Livre de suiidades. { 4 /rA.A''l. fi

Unidade
tÂrffnÍ tá,p

.1/'.t11']. Í-

Í)elit§r, 4r.f,sflE - rrG

r do pr:eço

t,

,tlg
Ass/
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NO PNAE NO SUL.DE MINAS

a alho' asPdcto

fisico em cabeça, tipo'U'an'o o""o'"' "l*.1t::.*l:T1TI
t'#l ;ii"#Hr;ã;il;o, com gomos íntegros, sem partes

murchas, sem fungos; sem poo'láaoi sem-1t"T*t1i1l1lt
bem desenvorriàã É*talágem com pe§o igual ou supelot 3

Alho (Dente)

i\m
ição de aguc,'

preparadu*,*'er.i3';+:r:*f:"j;^u:1,.",ffit1:*:"0::
ffilfri:3,T#, à"à"' ;{ t*X1;T.?-Í"; ll1*le 

data de

validade, peso liquiao, marqa do fabricante, e de acordo com as

^^^r,rnÃac rrroentes. Balde cotIl 20l€-
Normas/e orl Resol

;,98
ii" consumo iPediat-q'. b"*

ãm ,ottáiçõ.t adeorlada; 
.

desenvolvida, '"* 
pôlpl inttgtu e firme' sem danos fisieos e

mecfuiicoq oriundos U:- 1fu"seio 
e transporte" Devera

apresentar grau de maturação tal tue. lermita 
suportar a

manipulação, o transporte ã :-l:"i;::o^::r"iJ,"*t:::

ca' de Primeira' )offi
Banàna Prata ;; ;t e confo;'çã" unifoTne'
pencas, -apresentando tamant 

-l-^ nnnsrrÍnô imediato. bem

"1H#àffi;; "";;;; 
mediato e imediato, l:'idamente

acondioiorruo* tm t=+i"ut ag *,fltira 9,", 
teu*t=?fll= tttrr,'

.Kg

J,,?9Kg

ou qualidado'

fresca, rornpu,tít f'*t', T*:**:",lHi;}""Htm;;

il##;;nuA* .em ernbalagens adequadas.

*ry;:ft,,::H,[:'i.#;J'iã'q ê't*ao Hwe de enrermtdil:

defeitos graves oue 311er?* 
á conform açáo e aparência,. sem

lesões de orig.il-grüa*..arri.u (ra1h1luras, perfurações'

cortes). Grau de maturação tuf e]lpermita suportar a

manipulaçáo,otransporteeaconservaçãoemcondições
fadequadas PTta o. :"-1.s:1o,^^.5::u* 

e imediato'

218
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1l Berinjela

Berinjela comum, boa qualidade, .tamanho e colôragão
uniforme, firme e intactE, sÇm lesões de origem fÍsica ou
mecânica (rachaduras, perfurações,co$es), em perfeitas

condições de con§umo, âcondicionadas em embalagens

adequadas ao traísporte.

'

Kg
3,ag

t2 Beterraba

Beterraba Oe primeira, fresca, compacÍa e firme, isenta de

enfermidades material terroso e umidade externa anormal,

tamanho, coloração uniforÍnes, devendo ser bem desenvolvida,

devidamente acondicionàd a para o transporte.

Kg .J bB

13

Biscoito de

Polvilho ,

Caseiro

Biscoito de Polvilho Caseiro - Biscoito feito a base de

polvilho, óleo " ""ãt 
d,'úou qualidade e livres de sujidades.

B'iscoito de 4 a 5 gramas por unidade, boa aparência. Os

biscoitos com uniformidade (tar.naúo e f,orma).

Kg J\,O

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachinhas

.caseiras"

!

Biscoitos Tipo 'íBolachinhas caseiras", 'com .os seguintes

in§redientes: farinha de trigo, farinha integral, margarin4,
fermento, sem aditivqs quír,nicos, sabor e cor característicos,
textura crocante, embalagens de polietileno atóxica,
hermeticamente fechadas e rotuladas com' identificação ,na

embalagem(rotulo) dos ingredientes, informação -nutricional,
peso, fornec.edor, data de fubricação e validade. Sabores

variados.

Kg
,h,uo

15 Brócolis

Brósolis ramoso, de boa qualif,ade - de boa textura e grande

número de rraniificações laterais,'coloração verde brilhárnto.

Folhas firmes sem áreas, amareladas, sem sujidades ou outros
Maço

3,31

t6 Cebola branca

Cebola branca de primeira qualida4e, tamanho médio, pesando

entre cem a duzentos gramas a unidade, estar fisiologicamente
desenvolvida, .bem formada, limpa, com coloração própria,
livre de danos mecâhicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar

em.perfeitas condições de ôonservação e maturação,

Kg p,\3

17 Cenourq

Cenoura - Produto fresco e co'm $rau dg afuração

intermediâna. Àpresentar odor agradéwel, consistência firme,
não apresentar perfuraçõe§, machucados, nem ombro -verde.
Corpo cilÍndrico tmiforme, sem deformidades, devidamente

acondicionadas para o transporte e entrega sem danos fisicos e

sanitarios. .'.' ' :

Kg
J.IB

l8 Chuchu

Chuchu porte médiolgrande de boa qualidade, fresco,

compaeto e firnle, sem defeitos sérios (rachaduras e cortes),

apresentàndo tamanho,. core conformação unifOrfne, {evendo
ser bem desenvolvido. Deverá apresentar grau de maturação tal
que permita suportar a'manipulação, o'transporte -e a

conservaçào em'dondições adequadas pffa o consumo mediato

e imediato. Deverão estar . acondicionados em ' embalagens

adequadas para o transporte.

Kg i,eP,

t Ê,4 ?.,t 
-tr

; ã {i
ds \Ír

.rrT ,., '1 i
Ii',
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ôôox

<

tO ryome 'ure'r'r

Pleurotus ostrea;;; i"nlmeira' frescos' sern mofos-'' manchas

ou sujidades. Deve -' gn^::?:^il;t[**ffiiffi;:',::ou sujidades' I;evc §er ^^u-' i&s oü internas nos

material qrr. náo nio'91"1 alterações e;«tern

produtos " 
*uol;;;*ú"9:Ily súo1-':'::*h" aos mesrnos'

não devem apresentar ugda{e excessiva na emtalagem'

Acondicionados{tp""'i'iJú,,^9*..ru*Jtiuto"fi *lt::ü::

ttl"*- científrdo

âil3;;::lfi"J, o'à1 üffi.'*",; hpresso rúricante' dâta

âJi:.uiitdção e validade' 'r 
: i: t-.

Cogumelo
Shimeji
bt'a4c9

alo verde ou

roxo, inteiros, coloraç': .Y"Í*: 
^t 

;T:-*tfrtt}§;, ?tH
l,"Jl;,,Jil,?állt#J'Jfil::'?';;;*ademateiialterroso'rivre
de sujidade, parSsitas " IAT';;-d*os 

físicos e mecânicos

---.^oinêfrânsoOftgS. : I i l
oriundos do manuseto e

\f,}o
ma de boa

Doce caseilo: Í

qualidad. riw;"â^-rr:idade.l 
"tãí quAq"tt oút',o tipo de

contaminantes, com- coÍ: :tf*:.'*ffi.ffi:tliliffià t:
jO grurrt*t, 

,. -tt- I 
to, liso,

Eíao gudo:: dras rou corpos estr-aúos' fungo-s

i""rto de matoria terrosu: Pt'iserúo oo matç
;;;itas e livré de umida4e'

â\rs

JU

;; d"iiloqlos * tuut ut

ou pTasjt?s !,!Ti.ff, t'u'

ou em pedaços; ausentel*t:l'*tes e aromatizantes artificiais;

admitindo adição. de *ttl:,::"1*:ut-;"t*"ãH'"; 
t:

:Í;ilffi T*ft#, ?'"i;;;; iil de rermentações e

substâncias J;.reás a ,1Jt"*p::i:T; em embalagem

hermeticu*""t' ]à't'uau ' 'i'u' 'o"aições 
deverão estal de

acoriío com.a Resoluçry-:H*Í:Jr3#'o y
Geleia

Ttâ a"zziogtos " 'uàç 
ut

ção de frutâs

inteiras ou'ern pedaços,.ryiá'* {t t"'t*l:t t aromatizantes

arririciais;admitindo*?t11'-ii::t*#Hfr .lilH:l";artificiais; adrnttrnoo aurvov \rv t'----- 
de fennentações e 

I

iserúo d€ suiid;ã;;h*t:. e larvas; livre

sústâncias estranha t{ ;;eg:i:ã:t em embalagem

hermeticu*.nt" ?"rn ada. j*t "orrdiçoes 
deverão estar' de

acordo ÇorÍ+ " 
i .ffüA; jiffi*$:i3;*:'l'1"'

Geléia
orgânica

tãiiL*iet' Pt 
"qttttitu 

ttte"tt'

tamaúo
Iúame de prlmeua "I*.*.]l;: õarn 'nanchas. 

machucaduras'
uniforme, típi;;;; ;'itauü"* Lan*has' machucadu

bolores; rqim"ãã1t r3""-gt*-ãu àutrog 
'defeitos 

que possam'

ralterar sua aparê1ci?. t. -t"*d:"Li"t de rcry
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26
Laranja
Ponkan

-ll_

LaranJa ponl(an - produto com coloração e odor caracterí'sticos,
Laranjas íntegras, firmes,. tamanho médio, grau de maturaçãc
próprio paÍa o consumo, sem defeitos .ite*or e internos
(como baixa suçulência, lesão profunda, imaturidade, ppdridão,
umidade'e bolor), flfu estar ainassada, murcha ou com lesão
mecân1cu. oy fisica. maturação médiai r.m ataque de inse[os-
praga (principalmente jnternamente) ;

,1

Kg
J,qts

27
Leite

Pasteurizado
Tipo B '

Leite Pasteurizado Tipo B, ernbalado (embalag.* de of titro),
resfriado, elaborado a parÍir do leite cru fluido. com uilidud.
mínima de 04 dias a contar da data de entrega. o produto deve
atender as nonnas e regulamentações saanitarias p*i á
comerçializaÇêo.

Litro p,bc

28
Mandioça
amarela

.i

Mandioi a arnatela in natura extra, fresca, com casca, tamafiho
médio a grande características adicionais sern fungog, sem
rachaduras e sem sujidades. Consistência firme.

a

Kg ?,gb

29
Mandioca

Branca,-

Mandioca branca, in nafurâ extra, frescq cont. casca, tamanho
médio a grande características adicionaig sem fungos, -sem
rachaduras e sem sujidades. Consistência f#me

Kg ,,)1

30
Mandioquiúa

, Salsa

Mandioquinha salsa - De primeira qualidade, fresca, compacta
e firme, isenta de enfermidades, ISENTA DE MATERIAL
TERnoso e umidade externa anormal, tamaúo e colorâção
uniformes, devendo' ser bem desenvolvida, isenta de danos
fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionado em embalagem. adequad a parao transporte sem
causaÍ danos fisicos e contaminação sanitaria

Kg

t

l'gB

31

Mel de abelha
europeia
(Sachê)

Mel de abelha europeia puro em sachê (Apis mellifera), com
5glsachê Kg'

32
Mel de abelha

europeia

,. l

Mel de abelha europeia puro Kg
41 ,ffi

33
Molho de
tomate

Molho de tomate orgânico envasado em embalagem de 2 kg ,

99m aditivos químicos, seYn gordura trans, ,r* gãrdura vegetal
a

Kg

34 Morango Kg

;'t f j;fr# ': i ;''"i,'}

{)p

RCDii iGL.t::.:;,i i-a_:;)Ítt..-. :-ti. :j
s lJ rj E'it t,iI l,i cÂ L:Jú*c i rí,];À

fi4 ffi {". $o,fl 9:S f,o 
r d ; p re ço

rlotiúc AI.IOíI tE r
I'

.qi .
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35 Morango '

@O, primeira qualidade, in natura, frêsco,

com aspecto, cof, cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadúecimehto adequado, pata consumo, polpa firme e

intacta, sem danos fisióos oriundos do manuseio e transporte.

Consumo imediato e em escala, no 'decorrer da semana no

máximo 5 (einco) dias antes do vencimento.

Kg

36
,Pimentão
Vermelho

Fimentao vermelho ,- Vegetal in natura, tipo: pimentão ç:xtra

vermelho, aplicação: alimentar. Apresentação: limpo, firme,

com pedúnculo, com peie lisa e. brilhante, serl danos

cicatrizados ou não-,. lsem martch4s, sem podridão, sem

defor4ações, iem áreag murúas ou -queimadas. Cor:

vermelho, intenso e uniforme, bem desenvolvido, de tamanho

médio - comprimento entre 80 e.100 mm e diâmetro basal de

50mm parum.qis - e com Isento'de insetos, larvas ou paÍasitas,

bem como de danos por estes provocados. POuco tempo de

estocagem. Fornecidó em embalagens limpas, secas, de

materiál que não provoque alterações externas ou internas nos

produtos ã'não transmita odÔr ou sabor estranho aos mesmos.

Kg
Ja.cn

37

I

Poupa dg frutp

ora, Morango e/ou Framboesa),

Composto líquido extraído pelo esmagar-nenlo das partes

comes!íveis,de frutas ôarnosas; apresentaçáo na forma polpa de

'fruta congelada; líquido obtido da fruta madura e sã;'processo

tecnológico adequado, súqgtido a' tratamelto que. assegure

sua ápiisentaçáo e conservâção até Ô con§umo; isento de

fragrnentos das partes não comestíveis e sbm 
-açíca1, 

com

6p-ecto em puttu mole, cor, cheiro e salor proprio;

àcôndicionado em embalagem plástica de I kg cada unidade; e

suas condições deverão estar de acordo com a Resolução -

iCúpa no tZ, de 24to7t7g e RDC 212, de 22109105 e suas

I alteraçOes posteriores. Devg atertder às normas. de rotülagpr.n

lgeral, nutricional e específicas no respectivo Regulamento

I Íécnico, devendo apresentar identific açáo e contato do

lfornecedor, nome do produto, peso, ptazo de validade,

l irfo.n uÇões nutricionais e selo de inspeção sani

Kg l1,b

38

Pepino in natura de primeira qualidade, fresco, compaOto e

firme, apresentando tanlanhO uniforme e sufigierltemente

desenvolvida, 'estándo livre de enfefmidade, defeitos graves

que alterem a conformação e aparência, sem lesões de origem

fisica/mecânica liacfraduras, perfurações, . cortes).
'Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e

Kg JÍtB

39

QuiabãT*Ié primeira (boa quafidade), tarnaiüo e coloração

uniformes, sgm danos físicos e mecânicoS oriundos de

transporte, (rachaduras e cortes), embalagêns adequadas . ao

transporte e seguranÇa sanitaria

Kg l,i,,,gp

Ass/CARIMBo do Fornécedor,do preço.

t.618
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-40 Repolho
branoo

*

Repolho branco, vegetal in natura, repolho branco, aplica§ão:
alimentar. Apresenlaç.ão: firme e de folhas bem unidas e
íntegras, não espigada. Sem rachaduras, Inanchas, pociridão ou
deformagões. "Cor: verde claro-esbranquiçado. Bem
desenvolvido, tamanho unitário, peso e grau de maturidade
adequados. Isento de insetos, larvds ou parasitas, bem como de
danõs por estes provocados, confoÍne Rgsolução 12178 dá
CNNPA. O produto deverá ser apresentado com pouco tempo
de estocagem. Entregues ern embalagens ou a granel, desde

que conveniçntemente protegidas. São admitidos pequenos

rasggs nas fo'lhas exterior.es, pequenas contusões e leves cortes
na parte'superior.

Kg {,\g

4t Tomate in
natura

Tomate in natura, grupo oblongo,coloração em fungão do seu

estado de maturaçáo, Bodendo ser do subgrupo Verde fnaduro
ou do zu.bgrupo Pintado ou do subgrupo Rosado, desde que não
haja mistura dos subgrupos na mesma embalagem. Classe
qrande (maior que 60mm). Caixa corn 20ke.

Kg } t?CÀ

),t)

42
Tomate beryja

in natura

Tomate cereja in natura, aplicação: alimentar. Apresentaçãg:
limpo, íntegro, sem racháduras, sem manchas, sem podridão,
sem deformações, sem áreas queimadas por sol ou por frio.
Cori vermelho, uniforme; apresentando tamanho característico
e grau ite ryaturidade adeqlrado. Isento de insetos, larvas ou
parasitas, bem como de danos por estes provocados, conforme
Resoluçáo 12178 da CNNPA."Cortr pouco tempo de estocagem.

Fornecido em embalagens limpas, secas, de material quo não
provoque alterações externas ou intemas nos prodptos e 'não

transmita odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg

43
Vageni

macarrão

Vagern macarrão - boa qualidade, fresca, compacta e firme,
apresentando tamanho . uniforme g suficienternente
desenvolvida, estando livre de'enfermidade, defeitos grave§

que alterem a conform açáo e aparência, sem lesões de origem
fisica/mêcânica (rachaduras,'perfluações,, cortes). Deverãg
estar acondicionados em embalagens teladas, em quantidades
de acordo com o cronogtatnade entrega.

l.e

44 Pão Caseiro

Pão caseiro de trigo com 25 gramas, produzidos com os

seguintes ingredientês: farinha de trigo, oyos, leite, . óleo,
fermento, sem aditivos químicog. , Embaladbs. em material
atóxico: , hermeticamente fechadas e rrotuladas com
identificação na embalagem(rótulo) dos ingredientes,
informação nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Pão de 25 gramas por unidade, doce oú salg

Kg 9,$tl

718 L
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Kg" 16,s45 ,Cafe

Cafi§ tOffadO e mOÍdO, qUAtÍOAOe feçolustruavç't' rv'ars ,,Lry'rr,.'l

.ufe, das espécies aúrÜsa e/ou robusta/conilon,^1o1stituído, no)

*ài.",'p* g6"s de cafe tipo 06 - Classifi.lryo Oficial Brasileira

iôógl.t.rrbfiudo "* pacotes de 5009 lnvioladâs; conl registro de

àuta d" fabíicação 
" 

rdiaude estampadas no rótulo da embalagem: A

validade mínima deverá ser de 04 (quatro) meses a partir da entrega

à;ã;t". Ár: .-ualagens deverão- estar acond]c]9nad1s^e3 fardos

ou.*.ui*u, d* rur.lãã, .or r"to rutiundo d.5,0 k* u 10,0.k*.

lRu.utu de 1" qualidade (folhas novas, verdes, viçosas, tenras) Maço &, [3"
46', úcula

"li
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ç-D

E-mail:

cPF: ffi@f%O -rc

G

1 \
Estabelecimento/Pessoa F ísica:

CNPJ/CPF:
I

g4L
Endereço:

Contato:'

Cotado por:

d?
16

Telefone:

Data:"f/ó ti| ' Hora: O?-'59-

)

l

I

,

ltf,ry
H çY Ci'i1; r:iü 'l , ..Çtr.i

tls
'

ít
rj

;t*s*.

ITEM DESCRIÇAO Unidade
. Preço
unitário

0l
Abacate

Abacate de 1' qualidade, tamaúo e celoração, uniformes,
consumo. Imediato e em escala, no decorr'er da semana no
prazo máximo de 5 (cinco) dias antes do vencimento.
Carâcterísticas: Produto selecionado com polpa firme e intacta,
devendo ser maduro e entre madurol sem danos .fisicos e

oriundos do manuseio e transporte.

Kg J,@

02
"Abóbora

madurq

Abóbora madura redonda da casca verde escura. . Limpa,
madura, firrne, com pedúnculo, sem rachaduras, sem rnofo,
sem podridão. Tamanho pequeío, com peso errtie I a2 quilos.
Com aspecto, consistência e coloração característicos da
espécie. isentos de umidade'exterior-anormal; de cheiro elou
sabor anormais, dé,,contusões e lesões, de insetos, bolores e/ou
parasitap, bem .como de danos por estes provocados.
Embalagens limpas, secas, .de riraterial que não provoque
alterações externas oü internas nos produtos e não transmita
odor ou sabor estranho aos mesmos.

Kg 3.cD

03

'a

Abobriúa
verde .

Abobrinha vefde, tipo menina, de primeira qualidade, in
natura; espécie italiana ou 'lcaipira". Fresca (colheita recente),
limpa, firme (não murcho) e pesada, com polpá atundante, de

cor clara,. com casca verde e macia. T3manho pequeno, com
comprimento de 150 a 200mm e diâmetro entre 40 e 70mm.
Em bom estado '(sem manchas, não apodrecidos ou corn
alteragões que os tornem impróprios paru o consumo); Isentos
de contusões e lesões, de umidade exterior anormal, de cheiro
e/ou sabor anorflrai-s, de insetos, bolores e/ou parasitas, bem
como de danos por estes provocados.

Kg

04 Alface Lisa
Alface t isa - pés com 

"folhas 
lisas e firmes, viço_sas e de ior

verde brithante de tamaúo uniforme e típico da variedade.
.6

Unidade
\sp

I
,a^,r..11J11-

ii' ''I;'ii'i: ]i-]1-26
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rima alho, asPbcto

fisico em eabeça, tipo branco ou rosa, aplicação culinária em

gerpl. Nobre, extr4 maduro, cqm gomos íntegros, §offi p.altes

áuichas,. sem fungos, sem podridão, sem deformações, cultivar

6"m desenvolvidà. Embalagem com peso igual ou superior a

1(ílrr '

Kg
05 Alho (Dente)

Kg
06 Alho'Pasta

Alho em pasta, 100% alho, sem sal, sem adlçao oe agua,

prepara§a atrpvés da transformaglo do dente de alho de boa

qrátiAudr, com dados de. iderúificação do produto, data de

validade, peso }íquido, marca do fabricante, e de acordo com as

Normas/e-ouResolüções vigentes. Balde co',n ?0 kg. '

07

ffioNvENCIoNAL - fresca, de primeira, êffi

peRcas, apresentando tamanho, cor e conformaÇãorffiaffi:
ã- condlções. adequadâ.s pEIrâ consum(

desenvolvida, com polpa íntegfa e firme, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos do manuseio. e ,transporte. Deverá

apresentár' grau de maturação tal que permita suportar a

d;.ip"i içAí, o transporte e a conservação em condições

adequadup p*u o. consumg medialo e imeflro, devidamente

,...,''.li..-ionarlasemcaixasdemadeiraouemba1agenS.

Kg ll r.r--.
\ 1t.z{.J

Kg
08 Banana Prata

Banana Prata ORGANICA - tresca, cle pnmera,.:m pencÉ§,

apresentandO tamanho, cor e conformaçáo, unifOrme, 
- 

em

iàndiçoes adequadas , paru consumo imediatoa . bem

desenvolvida, com polpa íntdgra e firqle; §errl dAnos fisicos e

mecânicos . oriundss .do manuseio e transporte. Deverá

apresentar 
"grau 

de . mqtqra,çáo tal que permita sunof3r a
I r ^ - 

'- . -- )-^ ^^-aa*raÁãn afyi nnnÁir -
manlput açao, o transporte e a conservaÇão em condições

adequadur p*u o consumo. mediato e imediato, devidamente
'o..'.*ái..innqdes em e.aixas de'madeira ou embalagens.

Kg
09 Batata doce

Batata doce .branca, porte médio/grande ' de boa qualloage,

fresca, compactâ e firme, apresentando tamanho uniforme e

sufiçientemente' desenvolvidà, estando livre de enfermidade,

defeitos graves que alterem 
' a coíform ugã,2 e aparência, sem

lesões dã origem fisicâ/mecânica (rhchadüras, perfurações,

cortes). Grau de maturação tal que 'permita iuportar a

manipul açáo, o transportê- e a cont.rv3g* .* iondigões

adeguaduí 
tpara o coRsumo mediato ' e imediato'

Acondicionadas em embalagens adequadas'

10

ffiesca, compacta e firme; aprese/r.tando lamlnho
uniforme- e suficientemenÍe desenvolvida, restando livrd de

.ni.Àio ade, defeitos - Brfvel . 
que

alterem a conformação" e aparênciq sem lesões de origem

fisica/mecânica (rachaduras; perfurações, cortes),

^ ^^- Á i ^i..'', Á q c ern ern hdl a oen s adeouadas Ao transOorte.

(

K8,
'.

J,m
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11 Berinjela

Berinjela corhum, boa qualidade;, tamanho e coloração
uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem fisica ou
mecânica (rachaduras, perfurações,cortes), em perfeitas
condições de consumo, acondicionadas em. embalagens

adequadas ao transporte. ' 
'

rKg

t

\co

L2 Beterraba

Beterraba de primeira, fresca,. compacta 'e firme, isentâ de

enfermidades material terroso e umidade externa anormal,
tamanho, coloração uniforÍnes, devendo ser bem desenvolvida;
devidamente acondicionada Dara o transporte.

Kg ti.0o

13

Biscoito de

Polvilho
Caseiro

Biscoito de Polvilho Caseiro - Biscoito .feito a base de

polvilho, óleo e ovos de boa qualidade e tivres de sujidades.
Biscoito de 4 a 5 gramas por unidade, boa aparência. O's

biscoitos çom uniformidade (tamanho e forma).

Kg

t4
Biscoitos Tipo
"Bolachinhas

caseiras"

Biscoitos Tipo "Bolachiúas caseiras", cgm os seguintes

ingredientes j fariúa de trigg, farinha integral, margarina,
fermento, sem aditivos químicos, sabor e cor característicos,

textura crocante, embalagens de polietileno atóxica,
hermeticamerite fechadas e rotuladas com identificação na

embalagem(rótulo) dos ingredienies, inform aç,áo nutrícional,
peso, fornecedor, data de fabricação g validade. Sabores

variados

Kg

15 Brócoliô

Brócolis ramoso, de boa qualidade - de boa textura e grande

número de ramificações laterais, coloração verde brilhante.
foffrur frá", sem áreas amareladas, senr Sujidades ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade.

Mago
t..{O

,l

16

,

Cebola branca

Cebola branca de priineira qualidade, tamanho médio, pesando

entre gem a'd..entg§ gramas,a unidade, estar fisiologicamente
desenvolvida, bem'forrirada, limpa, cgm coloração própria,
livre de danos mecâÍricos, fisiológicos, pragas e doençds'e estar

em perfeitas condições de conservação ematuração.

Kg l,co

l7 Cenoura

Cenorlra . - Produto fiesco e com grau de ' aturação

intermediaria. Apresentar odor agradéwel, consistência firme,
não apresentar perfurações, machucados, nem ombro verde.

Corpo cilíndrico uniforme, sem deformidades, devidamente
acondicionadas para-o transporte e entrega sem danos físicos e

sanitarios.'

Kg '\,@

l8 Chuchu

Chuchu - pgrte médio/grande de boa qualidade, fresco,
compacto e fi-rme, sêm defeitos sérios (rachaduras e cortes),
apresentando tamaúo, cor e'conformaçáo uniforme, devendo
sêr bem desenvolvido. Deverá apresentaÍ grau de maturaçáo tal
que permita suportar a manipulaçãd, o transporte e a

oonservação em condições adequadas para o consumo mediato

e imediato. Deverão estar acondicionados emJmbalagens
adequadas para o transporte. {7, 4i ---r :

Kg

Ê
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t9
Cogumelo

Shimeji
'branco

COGUMELO SHIMEJI BRANICO _ Nome cieritífico
Ple»rot»» osfreaÍ»s, üé prme»a, ftestos, §ern mofos, manúas
ou sujidades.. Deve ser fornecido's em embaJagens lirnpas, de

material que não provoque alteraçÕes externa§ ou internas nos

produtos e não transmita odor ou sabor estranho aos mesmos,.

não devem apresentar umidade excessiva na embalagem.

Acondicionados de preferência ein ' embalagem plástica
transparente de 1000 gr, com rotulo impresso fabricant e, daÍ.a

de fabricação e validade.

Kg

2A Couve

Couve (folha): Tipo manteiga de tamanho médio, talo verde ou
roxo, inteiros, coloração uniforme e sem manchas. Bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, liwe
de bujidade)parasitas e lanras, sem danos fisicos e'mecânicos
oriundos do manuseio e transportes.

Kg lroo

2l Doce caseiro

Doce caseiro: sabor leite. Feito a base de matéria prima de,boa
qualidade livre de sujidades /ou qualqüer outro tipo de

contaminantes, cofn cor, sabor e aroma çaracterístiQos do
produto. Aprêsentaçáo em unidades individuais (unidades. de

30 eruoras).'

.Kg t\,%

22
Feijão

Carioca

Feijão'Carioca, novo, grãos inteiros,; aspecto brilhoso, liso,
isento de matéria terrosa, pedras. ou corpos estranhos, fungos
ou Darasitas e livre de umidade. \

't
'Kg {orm

23 Geleia

Geleia Sabores diversob - qbtidá da coeção de frutas inteiras
ou em pedaços; ausente de corantes e aromatizantes artificiais;
admitindo' adição de glicose ou açúcar invertido; isento de

sujidades, parasitos e larvas; , livre de fermentações e

substâncias 
- 
estraúas a sua composição; em -embalagem

hermeticamente fechada e suas condições deverão estar de

acordo com a Resolução - CNNPA no 12, de 24107178 e RDC
272 de 22lO9lO5 e suas alteraÇões posteriores.

Kg

24
Geléia

orgânica

Geléia orgânica (Sabores diversos), obtida da cocção de frutas
inteiras ou em pedaços; ausente " de corantes e aromatizantes
artificiais; adrnitindo adição de glicose ou açúcar invertido;
isento de sujidades, paÍasitos e larvas; livre de fennentações e

substâncias estranhas a sua ccimposi çáo; em embalagem
hermeticamente fechada e suas .onaiçá.s' deverão estar- de

acordo com a Resolugão : CNNPA n" í2, de 24107178 e RDC.
272 de 22109/05 e suas alteraçõe§ posteriores. :

Kg

25 Inhame

Inhame de primeira qualidade,, com coloração e tarnanho

uniformes típicos da variedade, 'sem manchas, machucaduras,
bolores, sujidades, femrgem ou outros defeitos que possam

alterar sua aparência e qualidade. Livre de re!íduos de

fertilizantes. De colheita recente.

Kg 5.o:

t
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26

(

Laranja'
Ponkan

Lafaua ronKan - produto com coloração e odor característicos.
Laranjas íntegras,' firmes, tamaúo mé!io, grau,de maturaçâo
próprio para o 

.consumo, 
sem defeitôs .itr*o, . intàmos

(como baixa suculência, lesão profunda, imaturidade, poa.iaào,
umidade e bolor), não estar amassada, murcha ou .à- lesão
mecânica'ou fisica. maturação .média, sem ataque de irrsetos-

Q,5ô

27
Leite .

Pasteurizado
Tipo B

Leite Pasteurizado Tipo B,,embalado (emUatu@
resfriado, elaborado a partir do leite cru fluid-ó. com validade
mínima de 04 dias a contar da data dé entrega. o produto deve
atender . as nonnas e regulamentações sanitrírias paÍa a.
cemercialização

Litro

28
Mandioca
amarela'

r&

Kg
3."@

29
Mandioca

Branca' Kg 3,m

30
Mandioquiúa

Salsa

Mandioquinha salsa - De primeira qualidade, fresea, compacta.
e firrne, isenta de enferrnidades, isgNta DE MarpnlAi
TERRoso e umidade externa anormal, tamanho e coloração
uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta à" ã*o,
fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Acondicionado em embalagem adequad a'parao transportã sem

Kg B,.gf

3t
Mel de abelha

europeia
(Sachê)

Mel de abelha
5glsachê.

europeia puro em sachê, (Apis mellifera), com
Kg fu,u

32
Mel de abelha

europeia
Mêl de abelha europeia puro Kg )3,úD

33,
'iti

Molho de i

tomate

Molho de tomate orgânico envasuOo

::T aditivos químicos, sem gordura trans, sem. gãrouru ,.g.tul
hidrogenada e com grau brix adequado , \

Kg

34
,l

Morango

Morango CONVENCIONAL, primeiru q@
fresco, com aspecto, coi, cheiro. e sabor prbprio, êm estági; ã;
amadurecimento adequado para' .orrr,r*ô, porpa firine e
intacia, sem danos fisicos oriundos do manüseio ã t *sporte.
consumo "imediato e. em escala, no deco'rrero da r.-uou ,o,.
ma,rimo 5 (cinco) dias antes do vencimento.

Kg tB@

i?'i'l' .:-' 1;: ,"i líj 1 ;:ã-,q
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35 Morango

Mprango ORGÃNICO, primeira qualidade, in naturá,'fresco,
com aspecto; cor, cheiro e sabor próprio, em estágio de

amadurecimento adequado para consuino, polpa firme e

intacta, sem danos fisicos oriundos do manuseio ó transporte,
Consúmo imediato e em escala, no decorrer da semana no

Kg

{

36
Pimentão
Vermelho

Pimentão vermelho - Vegetal in natura, tipo: pimentão extra
vermelho, aplicaçãb: alimentar. Apresentação: limpo, firrl.,
com' pedúnculo, com peie .lisa e brilhante,. sem danos
cicatrizados ou não-, . sem manchas, sem podridão, 'sem

deformações, sem areas murchas ou queimadas. Cor:
vermelho, intenso e uniforÍne, bem desenvolvido, de tamanho
médio - comprimento entre 80 e 100 mp e diâmetro basal de
50mm paru mais - e com Isento dé insetos, larvas ou parasitas,
bem como de danos por estes provocados. Pouço teriipo. de
estoçagem. Fornecido em embalagens limpas, ,..ur, d"
rnaterial que não provoque alterações externas. ou intemas Ros
produtos e não transmita odor ou sabót' estranho aoó mesmos..'

Kg

3? Poupa de fnita

Polpa de firrtas vermelhas (Amora, Morango e/ou Framboesa),
Composto líquido extraído pelo .esmagamento das partes
comestíveis de frutas carnosas; apresentação na forma polpa de
fruta congélada; líquido obtido da fruta madura e sã; processo
tecnológico adequado, .submetidg a $atamento que Írssegure
sua apresentação e conservação até o consumo; isento : de
fragmentos das partes não comestíveis e Sem açúcar; com
aspecto em pasia mole, cor, cheiro e sabor próprio;
acondicionádo em embalagem plástica de I kg cada unidade; e

suasl condições deverão estar de acordo com a Resolução
CNNPA no 12, de 24l07l$ e RDC 272, de 22109/05 e suas
alterações posteriores.' Deve atender às normas de rotulagem
gerul,, nutricional e específicas no respectivo $, eeülementô
Técnico, devendo apresentar identific ?Çáo e contato do
fornecedor, nome do produto, peso, prazo de validade,
informações nutricionais e selo de inspêção §anitária.

Kg

I

38 Pepino

'Pepino in' natura de primeira qualidade, fresco, compacto e

firme, . apresentando tamanho uniforme .e suficientemente
desenvolvida, estando livre de enferinidade, defeitos graves
que alterem a conform açáo e aparência, sem lesões de origem
fisica/tnecânica (rachaduras, perfurações, cortes).
Acondicionados em embalagens adequadas ao transporte e

seguranÇa sanitária.

Kg

39 Quiabo 1íço

Quiabo liso, de primeira (boa qualida$e), tamanho e colôração
uniformes, sem danos fisicos e mecânicos oriundos de.

transporte; (rachaduras e cortes), embalagens adequadas ao
transporte e segurança sanitaria

Kg

6/8
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Repolho
brahco

desenvolvido, .tamanho unitáti", Ê;; ;"g;ffi:lãutrrilua.
adequados.'Isento de insetos, larvas o" pqrãr;;r,;ro,"à-" o.
{anos por estes- provocados, conformL 

-il;ffiçãr' 
t-ii'à da

ÇNxra. o produto deverá ser apresentaa-ãã-íãr.á'iqlpo
de'estocagem. Entregues em gmbalag.r, oul;;."*i ãJra,que convenienternente. protegidas. sáo admitidãr, p.q,i.no,

Repolho branco, vegetalln nu
alimentar. Apresent ação: finne e d; forhas bem unidas eíntegras, não eipigada. §.* raehadulas, rurilrr"-r; ú#ã;";
*1*rr:q:1 Cor: verde ,'.o_LrUãoqrüdo.'^;r;

rasgos nas folhas exteriores, pequenas contusões d leíes iortes
na parte superior.

3,@

Tomate in
natura

Tomatg in naturu, g*p
estado de matur?ú,-podendo -rei 

o" r"ú*pã Gra. ,rra*o
*,l"jyg.g+ro 

pintado ou do subgrupo nJr"ãq o.rãã àuã"naohala.mistura dos subgrungs ,u m.rmu embárag.*.'ólurr"
maior que 60m!r). Caixa com 20ks..

Tomate cereja
in natura

sem deformações, seÍn áreas queimadas pp{ ,rr ã" p* 
^frio.

cor: ver-melho, uniforme, apresentando tr*i*rrã-rãáJrãristico
e grau de maturidade adequado. Isento de insptó;;l;; 

",parasitas, bern'como de danos por estes prdvocados, .onrurriJ
Resoluçáo l2l7t da cNNpA. com por.ó tr*pp á. áriãruãr*,
Fornecido :* embalagens limpur, 

-r.rur, 
de materiai árã-ra"

Jomate- 
cereja in nat

limpo, 
lntegro, sem rachaduras, ig* **.rrur, sem podridão,

provoque alterações extêrnas ou internas nos proauioÉ ã nao

Jo,cp

Vagem
macarrão

de acordo coni o crono

Vagem macarrão: - U

aplesen{ando tamanho uniforme '" - ,iffiri"*",.,r"dÃ;"r"iãã,,rqnáãl'ü,.. ffi#Liaia., ã:'Â.,',::t'ff#:
!rl! alterem a conform açao e aparên.à ;; hsões a. o"riL.*
fisica/mecânica (rachaduras, irrt"uiã., ,on.r;. Deverão
estar acondicionados em embaiagens i.uãar, em quantidades

kg ü,ro

Pão Caseiro

validade. Pão de 25

Pão caseiro de trigo cO

::::,^1,,.: ingredientes: farinla de : triio]. t"ã;li.i,ã,"1ãr.o,
fermento, sem aditivos quím.icos. e.iáuão;1;';r"di
atóxico , hermeticamenie i.ú"d^-"; ,ãrrúur'-";;
ideirtificação 

11 , qrnbàagea(róturbj ãor-".jõ;ià.r,
hp1*lç{o nutrigionar, p.ro, forneced ár, aiii o. a?iJn;" ,

tf.-->
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45 Café

café torrado e moído, qualidade recomendável: Café Superior de

cafes das espécies arátbica e/ou robusta/conilon, constituído, nO

mínimo, por grãos de cafe tipo 06 - Classificação Oficial Brasileiia
(COB). embalado em pacote§ de 500g invioladas, com registro,de
àata de fabricação . nulidude mtafnpadas'no rótulo da embalagem. A
validade mínima deverá ser de 04 (quatro) meses a partir da entre§a

do produto. As.embalagens deverão estar acondicionadas em fardos

ou em caixas de papelão, com peso variando de 5,0 kg a 10,0 kg.

Ks.

46 rucula Rúcula de 1'qualidade (folhas novas, verdes, viçosas, tenras) Maço \,co

Nomê1 Tel.: Email

Cidade

CADASTRO DE POS SÍVBTS. FORNECEDORES

I
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