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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
 V. TOTAL EM R$ MARCA

7 2.587 pcte

Amido de Milho: de 1ª qualidade, produto amiláceo,

extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e

limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo

estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó,

deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido

entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p,

mínimo do amido 84% p/p e resíduo mineral fixo p/p.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número 

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Embalagem de 500 grs  

1,60R$         4.139,20R$        Campo Bom

                                                                              EMITIDO EM: 08/03/2019
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63 3.594 litro

Leite Desnatado UHT: Leite de vaca, sem adulterações,

desnatado, com no máximo 0,5 % de gordura, líquido, cor

branca, odor e sabor característicos, acondicionado em

embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em

caixa cartonada de 1 litro, validade até 4 meses. A

embalagem deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informação nutricional, número

de lote, data de validade, quantidade do produto, número

do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo

de inspeção. Embalagem de 1 litro

2,82R$         10.135,08R$      Quatá

95 8.844 litro

Álcool 70%: de 1ª qualidade, etílico hidratado, 70% lt, líquido,

para limpeza geral, Registro no Ministério da Saúde.

Embalagem com dados de identificação do produto, marca

do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

Embalagem de 1 litro

4,10R$         36.260,40R$      Tupi

100 1.080 frasco

Condicionador infantil: de 1ª qualidade, desenvolvido para

desembaraçar e reduzir o volume dos cabelos. Sua

formulação suave deve deixar todos os tipos de cabelo

fáceis de pentear e delicadamente perfumados. Registro no

Ministério de Saúde. Frasco com dados de identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade. Frasco com 480 ml

8,25R$         8.910,00R$        Lorys Kids

107 8.112 frasco

Limpador multiuso: de 1ª qualidade, instantâneo, butilglicol,

metassilicato de sódio, fosfato trissódico, sinergista, tensoativo

não inônico, conservante e água. Embalagem com dados

de identificação do produto, marca do fabricante, data de

fabricação e prazo de validade. Frasco com 500 ml

1,50R$         12.168,00R$      Solbrax Dam
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Total 71.612,68R$     

Validade da Proposta 60 dias


