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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
 V. TOTAL EM R$ MARCA

1 6.007 sachê

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO: DE 1ª QUALIDADE, com

vitaminas Activ-Go, minerais, açúcar, cacau em pó,

maltodextrina, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação

e procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade e quantidade do produto. Sachê

de 800 grs (cota principal)

10,20R$       61.271,40R$        NESCAU

2 2.000 sachê

ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO: DE 1ª QUALIDADE, com

vitaminas Activ-Go, minerais, açúcar, cacau em pó,

maltodextrina, emulsificante lecitina de soja e aromatizante.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter: identificação

e procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade e quantidade do produto. Sachê

de 800 grs (cota reservada)

10,20R$       20.400,00R$        NESCAU
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8 218 pote

MANTEIGA SEM SAL: de 1º qualidade, consistência sólida, pastosa

à temperatura de 20ºC, de textura lisa, uniforme, untosa, com

distribuição uniforme de água (umidade), cor branco

amarelada, sem manchas ou pontos de outra coloração. De

sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor

estranho. dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de

validade, informação dos ingredientes e composição

nutricional.  Pote 200 grs

8,30R$         1.809,40R$          CRIOULO

9 11.857 kg

MIÚDO DE FRANGO (FÍGADO DE GALINHA): de 1ª qualidade,

congelado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e

transparente. Embalagens rotuladas, constando

obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação do

produto. Embalagem íntegra, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deverá

ser entregue a no máximo 4ºC. Pacote de 1Kg (cota principal)

3,50R$         41.499,50R$        RICA

10 3.950 kg

MIÚDO DE FRANGO (FÍGADO DE GALINHA): de 1ª qualidade,

congelado em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente e

transparente. Embalagens rotuladas, constando

obrigatoriamente carimbos do SIF ou SIM, com identificação do

produto. Embalagem íntegra, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade, quantidade do produto. Deverá

ser entregue a no máximo 4ºC.Pacote de 1Kg (cota reservada)

3,50R$         13.825,00R$        RICA

Total 138.805,30R$      

Validade da Proposta 60 dias


