
Contato dos Fornecedores – Agricultura Familiar 

Grupo Representante Telefone E-mail Banco

03.182.615/0001-74 –  Centro  Rural
De Arapuá

Vanderlei Manoel Ferreira (067) 9 9213-3078
(067) 9 9111-0675

contimeabertura@live.
com

Banco do Brasil
Ag: 0208-9 
C/c: 73650-3

17.070.450/0001-53 – COOPERAMS Cláudio Ramires Koch (67) 99146-6262
(67) 99222-0912

adm@cooperams.com.
br

Banco do Brasil
Ag: 0208-9 
C/c: 72954-X

13.156.366/0001-60 – Associação dos
Agricultores  Familiares  do
Assentamento Vinte de Março

Valter Clarindo da Silva (67) 3521-7212
(67) 9 9250-1970

*** Banco do Brasil
Ag: 0208-9 
C/c: 53700-4

19.439.770/0001-63 –  Associação de
Agricultores Familiares Orgânicos do
Pontal do Faia de Três Lagoas

Jair Pinto (67) 3521-4541
(67) 9 9810-7717

*** Banco do Brasil
Ag: 0208-9 
C/c: 63002-0

Grupo Informal
1. 052.490.638-61
2. 067.519.508-02
3. 048.137.378-03 

1.  Pércio  Makoto  Tooru  Kamijo
Junior
2. Jorge Nakahara
3. Luiza Akiko Nagatani

(18) 9 9125-4780 frutasaliancas@gmail.
com

Banco do Brasil
Ag: 448-0 
C/c: 
1. 14.852-0
2. 17.981-7
3. 14.163-1 

Agricultores  Familiares  do  Cinturão
Verde e Entorno
1. 157.253.161-49
2. 171.991.008-17
3. 464.737.851-91
4. 881.130.941-72

1. SENAR
2.1. Antonio Domingos
2.2. João Batista Da Mata
2.3. Maria Rodrigues Da Cruz
2.4. Robertina Ramos Dos Santos

1. (67) 9 9612-8093
2. (67) 9 9662-9858

*** ***



Lista dos Itens Contratados por Fornecedor:

Centro Rural De Arapuá

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

27
IOGURTE, 1 litro, sabores variados (morango,

coco, etc), embalagem atóxica.
L 800 R$ 4,78 R$ 3.824,00

COOPERAMS

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

34

MEL, de abelha, in natura, em estado líquido,
cristalizado ou parcialmente cristalizado. Produto

alimentício produzido pelas abelhas melíferas, a partir
do néctar das flores e/ou exsudatos sacarínicos de

plantas. Não poderá ser adicionado de açucares e/ou
outras substâncias que alterem a sua composição

original. Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do
fabricante e o do produto, o CNPJ do fabricante, o

número do lote, a data de fabricação e a data ou prazo de
validade e o registro no Ministério da Agricultura e/ou

Ministério da Saúde.  Embalagem transparente, atóxica.

KG 70 R$ 27,83 R$ 1.948,10

Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL



Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março

3

ABÓBORA KABOTCHAN, produto in natura, fresco,
de boa qualidade, colhido dentro do estágio ideal de

maturação, em perfeito estado de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau

de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a
manipulação e o transporte, conservação em condições

adequadas para o consumo, livre de manchas, parasitas e
larvas, ausência de sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, isento de resíduos

fertilizantes e/ou agrotóxicos. Os produtos não deverão
estar golpeados ou danificados fisicamente, firmes e

intactos, sem ferimentos ou defeitos fora da
normalidade.

KG 297 R$ 2,99 R$ 888,03

4

ABÓBORA VERDE, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firma, livre de

sujeiras, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá
estar em perfeito estado para consumo, madura, sem
defeitos graves como podridão, amassado, murcha,

deformada, descolorada, queimada de sol, com manchas,
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

KG 334 R$ 3,53 R$ 1.179,02

5

ACELGA, de 1ª primeira qualidade, tamanho uniforme
e grande, folhas firmes, c/ausência de sujidades,

parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos

e intactas.

KG 400 R$ 4,75 R$ 1.900,00

12

BATATA DOCE, de 1ª primeira qualidade, tamanho
médio e uniforme, perfeito estado de desenvolvimento

do aroma, tenra, cor e sabor próprios da variedade e
espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita

suportar a manipulação, c/ausência de sujidades,
parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos
e intactas.

KG 593 R$ 3,36 R$ 1.992,48



Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março

14

BERINJELA, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades,

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos

graves como podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado, queimado de sol, com manchas,
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

KG 297 R$ 3,53 R$ 1.048,41

15

BETERRABA, de 1ª primeira qualidade, especial,
lavada, tamanho grande e uniforme, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de

sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície
externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou

corpos estranhos e intactas.

KG 519 R$ 3,20 R$ 1.660,80

16

BRÓCOLIS, de 1ª qualidade, firmes e bem
desenvolvidas, sem manchas, apresentando cor e sabor

próprios da variedade e espécie, grau de evolução e
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/

ausência de sujidades, parasitas, larvas e/ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 519 R$ 3,60 R$ 1.868,40

19

CENOURA, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e
uniforme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma,

cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 740 R$ 3,01 R$ 2.227,40

21

COUVE FLOR, de 1ª primeira qualidade, tamanho
médio e uniforme, perfeito estado de desenvolvimento
do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie,

grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar
a manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e

larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 1100 R$ 4,81 R$ 5.291,00



Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março

29

LIMÃO Taiti, in natura, de primeira qualidade, tamanho
médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e

com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades,

parasitos e larvas.

KG 593 R$ 4,87 R$ 2.887,91

30

MAMÃO PAPAIA, de 1ª primeira qualidade, tamanho
médio e uniforme, fruto com 80 à 90% do grau de
maturação, perfeito estado de desenvolvimento do

aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau
de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 

KG 350 R$ 3,53 R$ 1.235,50

31

MANDIOCA SEM CASCA de 1ª primeira qualidade,
tipo branca/amarela, raízes grandes e uniformes, inteiras

e não fibrosa, perfeito estado de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau

de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas

aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

Embalada em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico.

KG 519 R$ 4,18 R$ 2.169,42

33

MARACUJÁ, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme,  livre de sujidades,

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças.

KG 500 R$ 6,19 R$ 3.095,00

35

MELANCIA (graúda), de 1º qualidade, tipo madura, c/
peso mínimo de 08 kg, no grau máximo de evolução no
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou
defeitos, firmes, livres de resíduos fertilizantes, com
ausência de sujidades, parasitos e larvas. Não devem

estar golpeadas ou danificadas por quaisquer lesões de
origem física ou mecânica que afetem a sua aparência.

KG 1200 R$ 1,79 R$ 2.148,00



Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março

37

MILHO VERDE, in natura, espiga de 1ª qualidade,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizantes.
Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem
defeitos graves como podridão, amassado, murcho,

deformado, descolorado, queimado de sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

Embalada em sacos de polietileno, transparente, atóxico.

KG 150 R$ 4,61 R$ 691,50

39

PEPINO, tamanho médio, de 1ª primeira qualidade,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem

ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa.

KG 370 R$ 3,45 R$ 1.276,50

41

PIMENTÃO, tamanho médio, de 1ª primeira qualidade,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem

ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa.

KG 445 R$ 5,09 R$ 2.265,05

43

QUIABO, tamanho médio, de 1ª primeira qualidade,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem

ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa.

KG 260 R$ 5,17 R$ 1.344,20

44

REPOLHO, de 1ª primeira qualidade, tamanho grande e
uniforme, cabeça fechada, perfeito estado de

desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que

lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície

externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.

KG 297 R$ 2,89 R$ 858,33



Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Vinte de Março

47

TOMATE, cereja,  de 1ª primeira qualidade, tamanho e
coloração uniformes, perfeito estado de

desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que

lhe permita suportar a manipulação c/ maturação de
aproximadamente 60%, c/ ausência de sujidades,

parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem
ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos

e intactas.   Embalado em sacos de polietileno,
transparente, atóxico, com peso liquido de 300 g.

Bandeja/300G 250 R$ 3,62 R$ 905,00

48

TOMATE RASTEIRO, de 1ª primeira qualidade,
tamanho médio a grande, tenros, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da

variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que
lhe permita suportar a manipulação c/ maturação de

aproximadamente 60%, c/ ausência de sujidades,
parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos
e intactas. 

KG 1200 R$ 3,72 R$ 4.464,00

49

VAGEM, de 1ª primeira qualidade, frescas, sem
manchas, com coloração uniforme, firmes e com brilho,

apresentando grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo, livres de resíduos
fertilizantes, com ausência sujidades, parasitas e larvas.

Não devem estar golpeados ou danificados por
quaisquer lesões de origem física ou mecânica que

afetem a sua aparência.

KG 200 R$ 6,91 R$ 1.382,00

Associação de Agricultores Familiares Orgânicos do Pontal do Faia de Três Lagoas

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL



Associação de Agricultores Familiares Orgânicos do Pontal do Faia de Três Lagoas

3

ABÓBORA KABOTCHAN, produto in natura, fresco,
de boa qualidade, colhido dentro do estágio ideal de

maturação, em perfeito estado de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau

de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a
manipulação e o transporte, conservação em condições

adequadas para o consumo, livre de manchas, parasitas e
larvas, ausência de sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, isento de resíduos

fertilizantes e/ou agrotóxicos. Os produtos não deverão
estar golpeados ou danificados fisicamente, firmes e

intactos, sem ferimentos ou defeitos fora da
normalidade.

KG 103 R$ 2,99 R$ 307,97

12

BATATA DOCE, de 1ª primeira qualidade, tamanho
médio e uniforme, perfeito estado de desenvolvimento

do aroma, tenra, cor e sabor próprios da variedade e
espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita

suportar a manipulação, c/ausência de sujidades,
parasitas e larvas aderentes à superfície externa, sem

ferimentos ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos
e intactas.

KG 207 R$ 3,36 R$ 695,52

14

BERINJELA, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme, livre de sujidades,

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, madura, sem defeitos

graves como podridão, amassado, murcho, deformado,
descolorado, queimado de sol, com manchas,
rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

KG 103 R$ 3,53 R$ 363,59

15

BETERRABA, de 1ª primeira qualidade, especial,
lavada, tamanho grande e uniforme, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de

sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície
externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou

corpos estranhos e intactas.

KG 181 R$ 3,20 R$ 579,20



Associação de Agricultores Familiares Orgânicos do Pontal do Faia de Três Lagoas

16

BRÓCOLIS, de 1ª qualidade, firmes e bem
desenvolvidas, sem manchas, apresentando cor e sabor

próprios da variedade e espécie, grau de evolução e
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/

ausência de sujidades, parasitas, larvas e/ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 181 R$ 3,60 R$ 651,60

19

CENOURA, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e
uniforme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma,

cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 260 R$ 3,01 R$ 782,60

29

LIMÃO Taiti, in natura, de primeira qualidade, tamanho
médio, aroma e sabor da espécie, uniformes, firmes e

com brilho, apresentando grau de maturação tal que lhe
permita suportar a manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas para o consumo.
Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades,

parasitos e larvas.

KG 207 R$ 4,87 R$ 1.008,09

30

MAMÃO PAPAIA, de 1ª primeira qualidade, tamanho
médio e uniforme, fruto com 80 à 90% do grau de
maturação, perfeito estado de desenvolvimento do

aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau
de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 

KG 350 R$ 3,53 R$ 1.235,50

31

MANDIOCA SEM CASCA de 1ª primeira qualidade,
tipo branca/amarela, raízes grandes e uniformes, inteiras

e não fibrosa, perfeito estado de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau

de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a
manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas

aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

Embalada em sacos de polietileno, transparentes,
atóxico.

KG 181 R$ 4,18 R$ 756,58



Associação de Agricultores Familiares Orgânicos do Pontal do Faia de Três Lagoas

39

PEPINO, tamanho médio, de 1ª primeira qualidade,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem

ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa.

KG 155 R$ 3,45 R$ 534,75

41

PIMENTÃO, tamanho médio, de 1ª primeira qualidade,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem

ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa.

KG 130 R$ 5,09 R$ 661,70

43

QUIABO, tamanho médio, de 1ª primeira qualidade,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e com
brilho, turgescentes, firmes e bem desenvolvidos, sem

ferimentos ou defeitos, livres de terra ou corpos
estranhos aderidos à superfície externa.

KG 90 R$ 5,17 R$ 465,30

44

REPOLHO, de 1ª primeira qualidade, tamanho grande e
uniforme, cabeça fechada, perfeito estado de

desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que

lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície

externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.

KG 103 R$ 2,89 R$ 297,67

Grupo Informal

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1

ABACATE, de 1ª primeira qualidade, maduro, tamanho
médio e uniforme, perfeito estado de desenvolvimento
do aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie,

grau de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar
a manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e

larvas aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou
defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactos.

KG 500 R$ 4,44 R$ 2.220,00



Grupo Informal

2

ABACAXI Havaí, de 1ª primeira qualidade, maduro,
tamanho médio e uniforme, perfeito estado de

desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que

lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície

externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactos.

KG 500 R$ 4,00 R$ 2.000,00

13

BATATA, Inglesa, comum, de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livre de
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante.

Deverá estar em perfeito estado para consumo, sem
defeitos graves como podridão, amassado, murcho,

deformado, descolarado, queimado de sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.

KG 1400 R$ 3,40 R$ 4.760,00

17

CEBOLA NACIONAL, de 1ª primeira qualidade,
tamanho médio e uniforme, perfeito estado de

desenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da
variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que

lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de
sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície

externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou
corpos estranhos e intactas.

KG 800 R$ 3,05 R$ 2.440,00

24

GENGIBRE, de 1ª qualidade, firmes e bem
desenvolvidos, sem manchas, apresentando cor e sabor

próprios da variedade e espécie, grau de evolução e
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/

ausência de sujidades, parasitas, larvas e/ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 

KG 200 R$ 7,38 R$ 1.476,00

25

GOIABA VERMELHA, de 1ª qualidade, firmes e bem
desenvolvidos, sem manchas, apresentando cor e sabor

próprios da variedade e espécie, grau de evolução e
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação, c/

ausência de sujidades, parasitas, larvas e/ou corpos
estranhos aderentes à superfície externa, sem ferimentos
ou defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 

KG 800 R$ 4,28 R$ 3.424,00



Grupo Informal

28

LARANJA PÊRA  (kg), produto in natura, fresco, de
boa qualidade, colhido dentro do estágio ideal de

maturação, em perfeito estado de desenvolvimento do
aroma, cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau

de evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a
manipulação e o transporte, conservação em condições

adequadas para o consumo, livre de manchas, parasitas e
larvas, ausência de sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, isento de resíduos

fertilizantes e/ou agrotóxicos. Os produtos não deverão
estar golpeados ou danificados fisicamente, firmes e

intactos, sem ferimentos ou defeitos fora da
normalidade.

KG 1400 R$ 2,25 R$ 3.150,00

32

MANGA, Tommy, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme,  livre de sujidades,

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças.

KG 600 R$ 4,74 R$ 2.844,00

36

MELÃO AMARELO, de 1ª primeira qualidade, fruto
com 80 a 90% do grau de maturação climatizado,

tamanho médio e uniforme, fresco, firme, livres de
resíduos fertilizantes, c/ ausência de sujidades, parasitos
e larvas. Não devem estar golpeadas ou danificadas por

quaisquer lesões de origem física ou mecânica que
afetem a sua aparência. 

KG 600 R$ 3,88 R$ 2.328,00

38

MORANGO, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme,  livre de sujidades,

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças.

KG 400 R$ 13,38 R$ 5.352,00
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40

PÊSSEGO, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, polpa firme,  livre de sujidades,

parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em
perfeito estado para consumo, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,

queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças.

KG 500 R$ 6,59 R$ 3.295,00

42

POLPA DE FRUTA, sabores diversos, produto não
fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem

conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza.
o produto deverá ser congelado , a embalagem deverá
ser rotulada conforme legislação vigente contendo o

número de registro no órgão competente.

KG 300 R$ 12,24 R$ 3.672,00

46

TANGERINA, in natura, de primeira qualidade,
tamanho médio, aroma e sabor da espécie, uniformes,

firmes e com brilho, apresentando grau de maturação tal
que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo.

Com ausência de ferimentos ou defeitos, sujidades,
parasitos e larvas.

KG 800 R$ 3,62 R$ 2.896,00

9

BANANA MAÇÃ, de 1ª primeira qualidade, in natura,
em penca, com 60% a 80% de grau de maturação,

tamanho grande e uniforme, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de

sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície
externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou

corpos estranhos e intactas.

KG 400 R$ 4,03 R$ 1.612,00

10

BANANA NANICA, de 1ª primeira qualidade, in
natura, em penca, com 60% a 80% de grau de

maturação, tamanho grande e uniforme, perfeito estado
de desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor

próprios da variedade e espécie, grau de evolução e
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação,
c/ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes à

superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de
terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 700 R$ 3,88 R$ 2.716,00
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11

BANANA PRATA, de 1ª primeira qualidade, in natura,
em penca, com 60% a 80% de grau de maturação,

tamanho grande e uniforme, perfeito estado de
desenvolvimento do aroma, tenra, cor e sabor próprios
da variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal
que lhe permita suportar a manipulação, c/ausência de

sujidades, parasitas e larvas aderentes à superfície
externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra ou

corpos estranhos e intactas.

KG 1000 R$ 3,63 R$ 3.630,00

20

CHUCHU, de 1ª primeira qualidade, tamanho médio e
uniforme, perfeito estado de desenvolvimento do aroma,

cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 700 R$ 3,22 R$ 2.254,00

26

INHAME, de 1ª qualidade, firmes e bem desenvolvidos,
sem manchas, apresentando cor e sabor próprios da

variedade e espécie, grau de evolução e tamanho tal que
lhe permita suportar a manipulação, c/ ausência de
sujidades, parasitas, larvas e/ou corpos estranhos
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas. 

KG 750 R$ 4,56 R$ 3.420,00

Agricultores Familiares do Cinturão Verde e Entorno

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT TOTAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

6

ALFACE AMERICANA cabeça inteira, (maço de no
mínimo de 400 gramas), folhas frescas, em pé bem

desenvolvido, firmes e bem desenvolvidas, apresentando
cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

MÇ 400 G 1200 R$ 2,47 R$ 2.964,00
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7

ALFACE CRESPA cabeça inteira, (maço de no mínimo
de 400 gramas), folhas frescas, em pé bem

desenvolvido, firmes e bem desenvolvidas, apresentando
cor e sabor próprios da variedade e espécie, grau de
evolução e tamanho tal que lhe permita suportar a

manipulação, c/ ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.

MÇ 400 G 1200 R$ 2,80 R$ 3.360,00

8

ALMEIRÃO, (maço de no mínimo de 400 gramas) de 1ª
primeira qualidade, tamanho uniforme e grande, folhas

firmes, c/ausência de sujidades, parasitas e larvas
aderentes à superfície externa, sem ferimentos ou

defeitos, livre de terra ou corpos estranhos e intactas.
Embalado em sacos de polietileno, transparentes,

atóxico.

MÇ 400 G 600 R$ 2,99 R$ 1.794,00

18

CEBOLINHA, (maço de no mínimo de 150 gramas) de
1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração uniforme,

livre de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de
fertilizante. Deverá estar em prefeito estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão,

amassado, murcho, deformado, descolorado, queimado
de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou

doenças.

MÇ 150 G 800 R$ 2,29 R$ 1.832,00

22

COUVE MANTEIGA, de 1ª primeira qualidade,
tamanho médio e uniforme, talo verde ou roxo, perfeito

estado de desenvolvimento do aroma, cor e sabor
próprios da variedade e espécie, grau de evolução e
tamanho tal que lhe permita suportar a manipulação,
c/ausência de sujidades, parasitas e larvas aderentes à

superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de
terra ou corpos estranhos e intactas.

KG 1000 R$ 5,55 R$ 5.550,00

45

RÚCULA, maço de no mínimo de 400 gramas), de 1ª
qualidade, firmes e bem desenvolvidas, sem manchas,

apresentando cor e sabor próprios da variedade e
espécie, grau de evolução e tamanho tal que lhe permita

suportar a manipulação, c/ ausência de sujidades,
parasitas, larvas e/ou corpos estranhos aderentes à

superfície externa, sem ferimentos ou defeitos, livre de
terra ou corpos estranhos e intactas.

MÇ 400 G 300 R$ 2,94 R$ 882,00




