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00000862
BATATA INGLESA
de primeira, tamanho médio, uniformes, frescas e com casca inteira, sem
ferimentos ou defeitos, livre de terra, sem manchas e brotos

2.050,001000 2,05KG00001

00014976

BOLO COMUM FATIADO

descrição:
- fatiado em pedaços de aproximadamente 50 gr.

9.495,00500 18,99KG00002

00032846 BRÔA DE MELADO 9.495,00500 18,99KG00003

00031828

CEBOLINHA VERDE MOLHO COM 200GRS

descrição:
- cebolinha in natura, fresca, de 1ª qualidade, tamanho e coloração
uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
queimaduras, sujidades, parasitas e larvas. cada molho com no mínimo
200g

1.540,00500 3,08MLH00004

00019017
CENOURA
fresca, graúda, grau normal de evolução no tamanho, uniforme, sem
ferimentos e defeitos.

2.720,001000 2,72KG00005

00015888
COUVE MANTEIGA - MACO
fresca, firme, folhas intáctas, sem defeitos e manchas, com coloração e
tamanho uniformes e típicos da variedade

1.960,00500 3,92KG00006

00032352

FEIJAO PRETO 1KG

descrição:
- feijão preto, safra nova, constituído de grãos inteiros e sadios, isento de
material terroso, sujidades, insetos, fungos embalado em saco plástico
transparente de 1kg, com data de validade.

5.010,001000 5,01KG00007

00000868

FUBA

descrição:
- fubá enriquecido com ácido fólico e ferro, de acordo com rdc nº 263 de
22/09//05, da anvisa, de cor amarela, com aspécto, cor, cheiro e sabor
próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, fungos, isentos,
de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em saco plástico
transparente, atóxico com 1kg, com data de fabricação e validade.

3.744,001600 2,34KG00008

00002001
INHAME DEDO
de primeira, raízes no grau normal de evolução no tamanho, uniformes,
frescas, sem ferimentos ou defeitos, livre de terra.

2.680,001000 2,68KG00009

00007121

PO DE CAFE

descrição:
- pó de café torrado e moído, bebida dura - pct 500g, de primeira
qualidade. acondicionado em pct de 500g com data de validade e
fabricação, aroma intenso, moagem fina, ponto de torra médio.

645,40140 4,61PC00010

00030701

POLPA DE FRUTAS

descrição:
- polpa de frutas sabores diversos, embalagem de 1kg, diluição de 1/5,
com data de processamento e validade, e registro de inspeção do órgão
competente.

6.116,25375 16,31KG00011

00032845 PÃO CASEIRO 7.000,00500 14,00KG00012

00012740
REPOLHO
branco, fresco, cabeça graúda, sem partes moles, não amarelado ou
murcho, folhas intactas

1.450,001000 1,45KG00013

00016951 TEMPERO ALHO NATURAL E SAL TIPO CASEIRO 4.480,00320 14,00KG00014
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descrição:
- , embalagem de 500 gramas, com data de processamento e validade,
concentração de sal não pode ultrapassar 50%.

58.385,65
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