LISTA DE MATERIAIS
GRUPO 3007 – GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
DATA DA DIVULGAÇÃO DA LISTA: 19.01.2016
PERÍODO DE CADASTRO: 19.01.2016 a 21.01.2016 (Obs.: APENAS em caso de necessidade
de algum material desse grupo que não consta na lista abaixo)
PERÍODO DE REQUISIÇÃO: 25.01.16 a 29.01.16

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Achocolatado em pó para preparo instantâneo. Contém açúcar, proteínas,
carboidratos, fibras alimentares e vários tipos de vitaminas. Embalados em
latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não amassadas,
resistentes, não violados. A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto. Validade mínima de 12 (doze meses) a partir
da data de entrega. Embalagem 400g. Ref.: NESTLÉ, equivalente ou de
qualidade superior.
Açúcar cristal mascavo orgânico com certificação IBD ou outra. Ref.:
UNIÃO (identificação do produto: ORGÂNICO), NATIVE (identificação
do produto: ORGÂNICO), equivalente ou de qualidade superior.
Açúcar, tipo cristal, características adicionais isentas de impurezas, prazo
validade min. 12 meses. Fardo 30 kg
Água mineral, sem gás. Acondicionamento: 300 ml, tipo pet.
Ref.: BELÁGUA, SCHIN, equivalente ou de qualidade superior.
Arroz agulhinha tipo 01, beneficiado, polido, longo e fino, grãos inteiros,
isento de sujidades e matérias estranhas. kg.
Azeite de oliva, tipo único, acidez máxima 1, frasco de vidro com 500ml.
azeite oliva, tipo extra virgem, acidez máxima 0,5, prazo validade 2 Frasco
com 500ml.
Azeitona, tipo verde, apresentação sem caroço, tamanho médio, com
recheio, frasco de vidro peso drenado 200G.
Biscoito salgado sem indicativo sabor e integral. Acondicionamento:
embalagem com no mínimo 156g, pacote com 6 unidades.Ref.: NABISCO
(identificação do produto: CLUB SOCIAL), equivalente ou de qualidade
superior..
Biscoito salgado, tipo cream cracker sabor manteiga. Caixa com 20 pacotes
de 400g. Acondicionamento: caixa de material reciclável com 20 pacotes de
400g Ref: MABEL, equivalente ou de qualidade superior.
Biscoito, apresentação quadrado, sabor água e sal, classificação salgado,
características adicionais sem recheio. Caixa 20 pacotes com 400g.
Biscoito, apresentação redondo, sabor chocolate, classificação doce,
características adicionais com recheio. Caixa 20 pacotes com no mínimo
140g.
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Biscoito, apresentação redondo, sabor morango, classificação doce,
características adicionais com recheio. Caixa 20 pacotes com no mínimo
140g.
Biscoito, tipo amanteigado, sabor artificial de manteiga, sem recheio.
Acondicionamento: pacote com no mínimo 330g, com registro da data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem original do
fabricante. Ref.: bauducco (identificação do produto: amanteigado), mabel
(identificação do produto: amanteigado), equivalente ou de qualidade
superior.
Biscoito, tipo amanteigado, sabor banana e/com canela, sem recheio.
Acondicionamento: pacote com no mínimo 335g, com registro da data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem original do
fabricante. Pacote com 400 gramas. Ref.: bauducco (identificação do
produto: amanteigado), mabel (identificação do produto: amanteigado),
equivalente ou de qualidade superior.
Biscoito, tipo amanteigado, sabor chocolate, sem recheio.
Acondicionamento: pacote com no mínimo 335g, com registro da data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem original do
fabricante. Ref.: bauducco (identificação do produto: amanteigado), mabel
(identificação do produto: amanteigado), equivalente ou de qualidade
superior.
Biscoito, tipo amanteigado, sabor coco, sem recheio. Acondicionamento:
pacote com 400g, com registro da data de fabricação e validade estampadas
no rótulo da embalagem original do fabricante. Ref.: bauducco
(identificação do produto: amanteigado), mabel (identificação do produto:
amanteigado), equivalente ou de qualidade superior.
Biscoito, tipo amanteigado, sabor leite, sem recheio. Acondicionamento:
pacote com no mínimo 335g, com registro da data de fabricação e validade
estampadas no rótulo da embalagem original do fabricante. Ref.: bauducco
(identificação do produto: amanteigado), mabel (identificação do produto:
amanteigado), equivalente ou de qualidade superior.
Café, tipo forte, torrado e moído, em pó homogêneo, constituído de grãos de
café tipo 8 COB ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com
defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de grãos
preto-verdes e fermentados, sabor predominante de café arábica, admitindose café conilon, com nível mínimo de Qualidade Global de 4,5.Bebida:
Dura, admitindo-se Rio, isento de gosto Rio Zona.
Acondicionamento: à vácuo, com registro da data de fabricação e validade
estampadas no rótulo da embalagem original do fabricante, peso de 250
gramas. Qualidade: a marca deve possuir o Selo de Pureza da ABIC e
Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, na categoria
tradicional, emitido pela ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação
do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade
Global mínima de 5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e
laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1%
de impureza
Café, tipo tradicional, torrado e moído, em pó homogêneo, constituído de
grãos de café tipo 8 COB ou melhores, com no máximo 20% em peso de
grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA), evitando presença de
grãos preto-verdes e fermentados, sabor predominante de café arábica,
admitindo-se café conilon, com nível mínimo de qualidade Global de 4,5.
Bebida: dura, admitindo-se Rio, isento de gosto Rio Zona. Qualidade: o
produto deve possuir o Selo de Pureza da ABIC e Certificado no PQC –
Programa de Qualidade do Café, na categoria tradicional, emitido pela
ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 5
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pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de
microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza;
Acondicionamento: caixa ou fardo com 20 embalagens de 250 gramas, à
vácuo, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo
da embalagem original do fabricante. A caixa para transporte deverá ser de
material reciclável, preferencialmente papelão. Se a embalagem final de
250g for de papel, só será admitida caso seja produzida com papel
certificado FSC (Forest Stewardship Council) ou outro certificado
reconhecido no mercado que teste o bom manejo florestal, visando à
produção do papel. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto 7.746/2012) Ref.:
MELITTA (identificação do produto: TRADICIONAL, À VÁCUO,
TORRADO E MOÍDO), equivalente ou de qualidade superior.
Carga de Água Mineral, sem gás, 20L. Garrafão 20 litros.
Carne bovina in natura, tipo alcatra, apresentação peça inteira,
características adicionais sem osso, resfriada. (Kg).
Carne bovina in natura, tipo bisteca, apresentação bisteca 250 a 300 gramas.
(Kg).
Carne bovina in natura, tipo chã de dentro, apresentação moída,
características adicionais 1º qualidade. (Kg).
Carne bovina in natura, tipo chã de dentro, apresentação peça inteira,
características adicionais: aparada e resfriada. (Kg).
Carne bovina in natura, tipo coxão mole, apresentação peça inteira,
características adicionais: sem osso, resfriada. (Kg).
Carne bovina in natura, tipo patinho, apresentação peça inteira,
características adicionais: congelada. (Kg).
Carne frango, tipo inteiro, características adicionais: congelado. (Kg).
Carne frango, tipo peito com osso, características adicionais: congelado.
(Kg).
Carne frango, tipo sobrecoxa, congelada.
Carne in natura, origem animal, tipo peixe (Tambaqui, mín 3 kg por
unidade) Kg.
Cebola espécie Allium Cepa, branca com casca protetora e graúda. Kg.
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Charque, tipo carne seca, dianteiro bovino, características adicionais:
embalada a vácuo, 1ª qualidade. (Kg).
Cheiro verde in natura, composição coentro e cebolinha, variedades coentro
verdão, variedades cebolinha todo ano, prazo de validade 01 após colheita.
Maço
Cogumelo em conserva (Champignon), médio, cogumelos pré-cozidos/água
e sal, peso drenado 100 gramas.
Colorau em pó, tipo colorífico, de urucum. Cor intensa vermelho. Pacote
com 500g.
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Condimento, apresentação industrial, matéria-prima molho pimenta, aspecto
físico líquido, aplicação culinária em geral, frasco com 150 ml.
condimento, apresentação industrial, matéria-prima pimenta do reino,
aspecto físico pó, aplicação culinária em geral. Pacote de 100 gramas.
Condimento, apresentação natural, matéria-prima alho, aspecto físico em
cabeça, tipo branco, aplicação culinária em geral. Kg
Condimento, apresentação natural, matéria-prima cebola, tipo pêra,
aplicação culinária em geral, características adicionais amarela/branca. Kg
Condimento, apresentação seco em folhas, matéria-prima LOURO, aspecto
físico folha seca. (Louro em folhas), pacotes de 20 gramas.
Creme de leite, ingredientes gordura láctea – mínimo 35%, apresentação
embalagem tetra pac, peso1000, prazo validade 15, conservação ambiente
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seco e arejado.
Doce em tablete, amendoim, 30 G, individual, pacote com 50 unidades.
Doce em tablete, tipo bananada mariola, peso 30g pacote com 50 unidades .
Doce em tablete, tipo doce de leite peso 30 g. Pacote com 50 unidades.
Farinha de milho flocada. (500gramas)
Farinha de rosca. Kg.
Farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, com
fermento pct de 1kg.
Farinha de trigo integral, rica em fibras, fonte de ferro, fósforo e magnésio.
Kg
Farinha mandioca, apresentação, tipo grupo seca, tipo subgrupo fina, classe
amarela, tipo 1. Kg.
Farinha mandioca, tipo grupo seca, classe branca, tipo 1. Kg.
Feijão, tipo 1, tipo classe branco, prazo de validade 180 (empacotado).
Pacote com 500g.
Feijão, tipo 1, tipo classe carioca, prazo de validade 180. empacotado. Kg
Feijão, tipo 1, tipo classe jalo. kg
feijão, tipo 1, tipo classe preto, características adicionais maquinado,
embalado em saco plástico de 1 kg.
Fruta in natura, espécie maçã fuji. (Kg).
Fruta in natura, espécie mamão havaí. (Kg).
Fruta in natura, espécie mamão papaya. (Kg).
Fruta in natura, tipo abacaxi, aplicação alimentar, característica adicional
maduro. (Kg).
Fruta in natura, tipo banana, espécie maçã, aplicação alimentar. (Kg).
Fruta in natura, tipo banana, espécie prata, aplicação alimentar. (Kg).
Fruta in natura, tipo laranja, espécie pera, aplicação alimentar. (Kg).
Fruta in natura, tipo melancia, espécie redonda, características adicionais
classificação: a (Kg).
Fruta in natura, tipo melão, espécie comum. (Kg).
Fruta in natura, tipo tomate, espécie paulista. (Kg).
Iogurte, ingredientes leite integral, tipo polpa de fruta natural, características
adicionais homogeneizado, sabor diversos. Cartela com 6 unidades.
legume em conserva, tipo legumes ervilha, ingredientes água/açúcar/ácido
cítrico e sal, prazo validade 24. lata 200g
Legume in natura, tipo abóbora, espécie cabocla. Kg
Legume in natura, tipo batata doce, espécie amarela / rosada. Kg
Legume in natura, tipo batata inglesa lavada, espécie lisa. Kg
Legume in natura, tipo beterraba, espécie comum. Kg
Legume in natura, tipo cenoura, espécie comum. Kg
Legume in natura, tipo mandioca, espécie comum. Kg
Legume in natura, tipo pimenta, espécie dedo-de-moça. Kg
Legume in natura, tipo pimentão, espécie verde. Kg
Leite condensado, ingredientes leite integral/açúcar/leite pó integral e
lactose, prazo validade 1. Embalagem de 395g.
Leite em pó desnatado, granulado e instantâneo. Lata com 280g.
Leite em pó, tipo integral, prazo de validade mínimo 12, aplicação
alimentação humana, características adicionais com ferro, zinco e vitaminas.
Caixa com 24 unidades de 400g.
Leite longa vida desnatado (UHT). Acondicionamento: Caixa com 12
embalagens tipo tetra pak de 1 litro. A partir da data de entrega, deve
possuir prazo de validade mínimo de 3 (três) meses. Ref.: TRADIÇÃO,
ITALAC, equivalente ou de qualidade superior.
Leite longa vida integral (UHT). Acondicionamento: Caixa com 12
embalagens tipo tetra pak de 1 litro. A partir da data de entrega, deve
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possuir prazo de validade mínimo de 3 (três) meses. Ref.: TRADIÇÃO,
ITALAC, equivalente ou de qualidade superior.
Linguiça, tipo calabresa, características adicionais: resfriada. (Kg).
Macarrão, tipo com ovos, formato espaguete. Pacote 500g.
Macarrão, tipo com ovos, formato parafuso. Pacote 500g.
Macarrão, tipo com sêmola, formato espaguete. Pacote 500g.
Maionese, tipo tradicional, quantidade calorias 360/100, prazo validade 6,
aplicação uso culinário. balde de 3 Kg
Maionese, tipo tradicional, quantidade calorias 360/100, prazo validade 6,
aplicação uso culinário. Pote de 250g
Margarina, composição básica óleos vegetais líquidos interesterificado, sal,
estabilizante mono e diglicerídeos, ácidos graxos, lecitina soja, conservante
sorbato potássio, benzoato de sódio, lipídios 80, características adicionais
gordura poliinsaturada e monoinsaturada, cremosa. Pote de 500g
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozidos, aplicação
alimentação de pessoal. Sache de 2kg.
Milho em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozidos, prazo
validade 2, aplicação alimentação de pessoal. Lata 200g
Milho, tipo grão, aplicação mungunzá (canjica). Pacote 500g.
Molho alimentício, composição básica concentrada tomate, sal, açúcar e
condimento, aspecto físico pastoso (catchup tradicional). Galão com 3,5 kg.
Molho alimentício, composição básica concentrado tomate/sal/açúcar e
condimento, aspecto físico pastoso. Embalagem de 2 Kg.
Molho de tomate, ingrediente básico tomate, conservação com conservante,
características adicionais refogado. Embalagem de 2 Kg.
Óleo vegetal comestível, matéria-prima soja, aplicação frituras, quantidades
calorias 810/100. Embalagem 900 ml.
Ovo, tamanho grande, peso 60, origem galinha, características adicionais:
vermelho. Cartela c/ 30 unidades. Peso 60 gramas.
Paçoca de carne de sol. 1 Kg
Pão massa fina aproximadamente 50g cada. (Kg.)
Pão, tipo doce. kg
Pão, tipo forma, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e
água, peso 500, apresentação fatiado. Pacote 500g.
Pão, tipo francês, ingredientes farinha trigo/fermento/sal/açúcar/margarina e
água, peso 50. (Kg.)
PC BOLO MINI DE CHOCOLATE RECHEADO COM CHOCOLATE.
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar
cristal, recheio de chocolate aromatizado artificialmente, ovo integral
pasteurizado, gordura vegetal hidrogenada, fécula de mandioca, leite
integral, manteiga, cacau em pó, açúcar invertido, umectante sorbitol,
emulsificante, estabilizante, sal refinado, goma xantana, fermento químico,
propionato de sodio, acido sorbico e aromatizantes. Contem Glutén.
Composição aproximada na porção de 40(quarenta)g. Valor calórico 160cal,
carboidrato 23g, proteína 2,2g, lipídios 6,2g. Embalagem primária:
Embalado em filme plástico atóxico, resistente, devidamente lacrado,
contendo uma unidade de 40(quarenta) gramas. Embalagem secundária:
Caixa de papelão reforçado, devidamente lacrado com fita adesiva plástica.
As embalagens deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação
vigente. Validade mínima de 3(três) meses e fabricação não superior a
15(quinze) dias na entrega do produto.
PC BOLO MINI DE MORANGO RECHEADO COM MORANGO
Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar
cristal, recheio de morango aromatizado artificialmente, ovo integral
pasteurizado, gordura vegetal hidrogenada, fécula de mandioca, leite
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integral, manteiga, cacau em pó, açúcar invertido, umectante sorbitol,
emulsificante, estabilizante, sal refinado, goma xantana, fermento químico,
propionato de sodio, acido sorbico e aromatizantes. Contem
Glutén.Composição aproximada na porção de 40(quarenta)g. Valor calórico
160cal, carboidrato 23g, proteína 2,2g, lipídios 6,2g. Embalagem primária:
Embalado em filme plástico atóxico, resistente, devidamente lacrado,
contendo uma unidade de 40(quarenta) gramas. Embalagem secundária:
Caixa de papelão reforçado, devidamente lacrado com fita adesiva plástica.
As embalagens deverão estar devidamente rotuladas conforme legislação
vigente. Validade mínima de 3(três) meses e fabricação não superior a
15(quinze) dias na entrega do produto.
Peixe em conserva, espécie sardinha, sem cabeça e com óleo comestível,
peso líquido 250g.
Peixe em conserva, espécie sardinha, sem cabeça e com polpa de tomate,
peso líquido 250g.
Presunto, tipo cozidos, ingredientes carne suína, temperatura conservação 0
a 4, prazo de validade 90. (Kg).
Queijo, ingredientes fermento lácteo 0 a 10, tipo mussarela fatiado, prazo de
validade 6 (aberto). Kg.
queijo, tipo mussarela, peso 1000
Refrigerante sabor COLA; envasados em garrafa tipo PET de 2,5 litros, com
dados de identificação; data de fabricação; data de validade e com as
seguintes especificações: Água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola,
cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural;
embalagem reciclável. Ref. COCA-COLA, equivalente ou de qualidade
superior.
Refrigerante sabor GUARANÁ; envasados em garrafa tipo PET de 2,5
litros, com dados de identificação, data de fabricação, data de validade e
com as seguintes especificações: água gaseificada; açúcar líquido e extrato
vegetal de guaraná; aroma natural; classificação: Normal; acidulante: INS
330(refrigerante de guaraná) conservante INS 202 e 211 e corante INS
150d; embalagem reciclável. Ref. ANTÁRCTICA, equivalente ou de
qualidade superior.
Refrigerante, sabor laranja, 2L. Unidade.
Refrigerante, sabor uva, 2L. Unidade.
Requeijão cremoso com Selo de Inspeção Federal (S. I. F.) emitido pelo
Ministério da Agricultura. Validade mínima de 60 dias a partir da data da
entrega. Acondicionamento: embalagem mínima de 200g. Temperatura:
resfriado de 1° a 10° C. Ref.: BATAVO, NESTLÉ, equivalente ou de
qualidade superior.
Sal, tipo grosso, aplicação alimentícia, teor máximo sódio 360, aditivos
iodo/prussiato amarelo soda, acidez 7,20. Kg
Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, teor máximo sódio 196, aditivos
iodo/prussiato amarelo soda/sílico alumínio sódio, acidez 7,50. Kg
Salsicha, origem carne suína, temperatura 4, prazo de validade 60. (kg).
Suco sem adição de conservadores, sabor abacaxi. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto
7.746/2012). Temperatura: resfriado de 1° a 5° C. Ref.: DEL VALLE,
equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor caju. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
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Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da 3007000731457
embalagem respeitam critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n°
1/2010 e Decreto 7.746/2012) Temperatura: resfriado de 1° a 5° C.
Ref.: DEL VALLE, equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor goiaba. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto
7.746/2012) Temperatura: resfriado de 1° a 5° C. Ref.: DEL VALLE,
equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor laranja. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto
7.746/2012). Temperatura: resfriado de 1° a 5° C.
Ref.: DEL VALLE, equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor manga. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto
7.746/2012). Temperatura: resfriado de 1° a 5° C. Ref.: DEL VALLE,
equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor maracujá. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto
7.746/2012). Temperatura: resfriado de 1° a 5° C. Ref.: DEL VALLE,
equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor pêssego. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 1/2010 e Decreto
7.746/2012). Temperatura: resfriado de 1° a 5° C. Ref.: DEL VALLE,
equivalente ou de qualidade superior.
Suco sem adição de conservadores, sabor uva. Acondicionamento:
embalagem tipo tetra pak de 1 litro. Embalagem tetra pak produzida com
papel cartão gerado a partir de insumos certificados FSC (Forest
Stewardship Council) ou outro certificado reconhecido no mercado que
ateste que os insumos empregados na produção da embalagem respeitam
critérios ambientais e sociais. (IN SLTI/MPOG n° 3007000731462 1/2010 e
Decreto 7.746/2012). Temperatura: resfriado de 1° a 5° C.
Ref.: DEL VALLE, equivalente ou de qualidade superior.
Suco, apresentação polpa congelada, espécie cupuaçu. Kg
Suco, apresentação polpa congelada, sabor cajá, tipo natural. Kg
Suco, apresentação polpa congelada, sabor goiaba, tipo natural,

3007000731458

3007000731459

3007000731460

3007000731461

3007000731463

3007000731462

3007000731601
3007000731600
3007000731602

características adicionais: concentrado. Kg
Suco, apresentação polpa congelada, sabor maracujá, tipo natural. Kg
Suco, apresentação polpa, sabor acerola, tipo natural, características
adicionais: concentrado. Kg
Tempero, apresentação tablete, aplicação uso culinário, sabor carne. Caixa
com 6 unidades.
Tempero, apresentação tablete, aplicação uso culinário, sabor galinha. Caixa
com 6 unidades.
Tempero, tipo alho e sal, apresentação pasta, aplicação uso culinário. Pote
de 1Kg
Torrada levemente salgada 160g. Acondicionamento: pacote com no
mínimo 160g, com registro da data de fabricação e validade estampadas no
rótulo da embalagem.
Ref.: BAUDUCCO, equivalente ou de qualidade superior.
Torrada, com farinha integral enriquecida de ferro e ácido fólico. Pacote de
160g.
Verdura in natura, tipo alface, espécie crespa. Pé
Verdura in natura, tipo couve, espécie comum/manteiga. Maço 120
GRAMAS
Verdura in natura, tipo pimenta, espécie de cheiro, aplicação culinária em
geral. Kg
Verdura in natura, tipo repolho roxo, espécie comum, aplicação culinária
em geral. Kg
Verdura in natura, tipo repolho verde, espécie comum, aplicação culinária
em geral. Kg
Vinagre, matéria-prima vinho branco, tipo neutro, acidez 4, aspecto físico
líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Frasco 750ml.

3007000731603
3007000731604
3007000731731
3007000731732
3007000731704
3007000731514

3007000731716
3007000731687
3007000731689
3007000731690
3007000731691
3007000731692
3007000731709

