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793

Açúcar, tipo refinado, composição origem vegetal,

sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante,

características adicionais branco, validade prazo

mínimo de 1 ano.

301008 Pacote com 1 Kg

794

Café em pó homogêneo, torrado e moído ,

categoria de qualidade tradicional, constituídos

de grãos de café tipo 8 cob ou melhores, com no

máximo 20% em peso de grãos com defeitos

pretos , verdes ou ardido (pva), evitando presença

de grãos preto-verdes e fermentados, gosto

predominante de café arábica, adimitindo-se café

robusta (conilon), com classificação de bebida

dura à rio, isento de gosto rio zona. ponto de

torra de moderadamente clara a moderadamente

escura. deve obter nível mínimo de qualidade

(nmq) de 5,5 na escala sensorial e laudo de

análise de microscopia do café com tolerância de

no mínimo 1% de impureza. conter selo de

pureza, bem como certificado do programa de

qualidade do café ( pqc) da abic. embalado à

vácuo, com embalagem dupla proteção

externa/tipo  caixa/extra. 

9725 Pacote com 500 gramas

Grupo 30.07 A - Café e açúcar                                                                                                                   

O catálogo do grupo 30.07A contém as especificações de café e açúcar. Os itens que estão destacados

com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes

unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento necessária

ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.
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795

Café em pó homogêneo, torrado e moído ,

categoria de qualidade tradicional, constituídos

de grãos de café tipo 8 cob ou melhores, com no

máximo 20% em peso de grãos com defeitos

pretos , verdes ou ardido (pva), evitando presença

de grãos preto-verdes e fermentados, gosto

predominante de café arábica, adimitindo-se café

robusta (conilon), com classificação de bebida

dura à rio, isento de gosto rio zona. ponto de

torra de moderadamente clara a moderadamente

escura. deve obter nível mínimo de qualidade

(nmq) de 5,5 na escala sensorial e laudo de

análise de microscopia do café com tolerância de

no mínimo 1% de impureza. conter selo de

pureza, bem como certificado do programa de

qualidade do café ( pqc) da abic. embalado à

vácuo, com embalagem dupla proteção

externa/tipo  caixa/extra. 

9725 Pacote com 1 Kg

796

Coador de papel para cafeteira, descartável,

ecológico, n° 103, com dupla costura, isento de

impureza, 100% celulose, com micro furos.

28363 Caixa com 40 unidades

797

Coador de papel para cafeteira, descartável,

ecológico, n° 103, com dupla costura, isento de

impureza, 100% celulose, com micro furos.

28363 Caixa com 80 unidades

798

Coador de papel para cafeteira, descartável,

ecológico, n° 102, com dupla costura, isento de

impureza, 100% celulose, com micro furos.

28363 Caixa com 40 unidades

799

Coador de papel para cafeteira, descartável,

ecológico, n° 102, com dupla costura, isento de

impureza, 100% celulose, com micro furos.

28363 Caixa com 80 unidades


