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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
 V. TOTAL EM R$ MARCA

8 12.905 pcte

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido,

classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de

umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais

estranhos, embalados em sacos plásticos transparentes e

atóxicos, limpos e não violados, lacrados, resistentes que

garantam a integralidade do produto até o momento do

consumo. 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 5 kg

10,40R$       134.212,00R$    Jaborandi

9 4.300 pcte

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido,

classe longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de

umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais

estranhos, embalados em sacos plásticos transparentes e

atóxicos, limpos e não violados, lacrados, resistentes que

garantam a integralidade do produto até o momento do

consumo. 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 5 kg

10,40R$       44.720,00R$      Jaborandi
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24 3.592 kg

Carne Bovina, músculo em pedaço: congelada em peças,

com no máximo 3% de água, 10% de gordura, e 3%

aponevroses, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro

e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas, deve ser

isenta de cartilagens e ossos. Embalagem atóxica, em filme

de PVC transparente ou saco plástico transparente, flexível e

resistente, que garanta a integridade do produto até o

momento do consumo, em pacotes de 1 kg. Na embalagem

devem constar dados de identificação e informações

nutricionais do produto, número do SIF, SIE ou SIM. Deverá ser

entregue a no máximo 4ºC

13,91R$       49.964,72R$      Landin

43 8.036 pote

Fermento em pó: de 1ª qualidade, amido de milho

geneticamente modificado, fosfato monocálcico,

bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 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 100 grs

1,56R$         12.536,16R$      Apti

51 6.994 kg

Fubá: de 1ª qualidade, grãos finos. 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

1 kg

1,46R$         10.211,24R$      Pereira
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52 73.748 cx

Gelatina COMUM: de 1ª qualidade, açúcar, gelatina, sal,

vitamina C. Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido

fumárico. Aromatizante. Edulcorante: aspartame, ciclamato

de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica.

Corantes artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF ou

Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. 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

com 30 grs - de sabores variados

0,67R$         49.411,16R$      Apti

53 1.000 cx

Gelatina ZERO AÇUCAR: de 1ª qualidade, gelatina,

maltodextrina, sal. Reguladores de acidez: citrato de sódio e

ácido fumárico. Aromatizante. Edulcorante: aspartame,

ciclamato de sódio, acesulfame de potássio e sacarina

sódica. Corantes artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo

FCF ou Bordeaux azul brilhante FCF e tartrazina. 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 com 12 grs - de sabores variados

1,26R$         1.260,00R$        Apti

70 9.025 pcte

Macarrão goelinha: de 1ª qualidade, massa com ovos e

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Pacote

de 500 grs

1,62R$         14.620,50R$      Cadore

71 8.840 pcte

Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, massa com ovos e

farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Pacote de 500

grs

1,62R$         14.320,80R$      Cadore
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91 3.456 litro

Suco à base de soja: alimento feito com proteína de soja

extraída direto do grão. Ingredientes: água, extrato de soja,

açúcar, suco concentrado da fruta correspondente ao

sabor ou polpa correspondente, vitaminas (A, B12 e C) e

minerais (ferro e zinco), espessante pectina, acidulante ácido

cítrico, aromatizante, regulador de acidez citrato de sódio, e

edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio. Pode

conter corante natural. Não contém glúten. Contém soja.

Sabores vaiados. Embalagem de 1 litro

4,00R$         13.824,00R$      Yoki

Total 610.192,17R$   

Validade da Proposta 60 dias


