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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
V. TOTAL EM R$ MARCA

31 563 pcte

Ervilha seca partida: Grupo II, Tipo 1. O produto deverá ser

constituído de, no mínimo, 98% de ervilhas partidas, de

tamanho e formato naturais, maduras, limpas e secas. De

coloração própria e odor característico, isenta de odores

estranhos. Embalagem de 500 gr.

3,51R$         1.976,13R$       PACHÁ

42 4.674 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.

1,53R$         7.151,22R$       PEREIRA

45 700 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 gr, de sabores variados.

1,53R$         1.071,00R$       SOL
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51 1.764 litro

Leite de SOJA UHT: de 1ª qualidade, bebida a base de soja.

Combinação da proteína da soja com 0% colesterol.

Ingredientes: Água, grãos de soja, açúcar invertido, minerais

(cálcio e zinco), açúcar, sal, vitaminas (E, B6, A, ácido fólico, D

e B12), aromatizante, estabilizantes: citrato de sódio goma

gelana e goma xantana, edulcorante sucralose e

emulsificante lecitina de soja. Contém glúten e derivados de

soja. Sabor Original. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

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

Embalagem de 1 litro.

5,10R$         8.996,40R$       ADES

53 1.764 litro

Leite DESNATADO UHT: de 1ª qualidade, com 0% de gorduras

totais. Leite desnatado, estabilizantes (citrato de sódio,

monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio).

Líquido, cor branca, odor e sabor característicos,

acondicionado em embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra

alta temperatura), em caixa cartonada de 1 litro. 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 1litro.

2,65R$         4.674,60R$       ITALAC

59 11.925 Kg

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

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, data de fabricação e validade. Pacote de 1

kg.

3,47R$         41.379,75R$     FLOR DE LIZ
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68 8.201 pote

Margarina: de 1ª qualidade, óleos vegetais líquidos e

interesterificados, água, sal (cloreto de sódio), soro de leite em

pó, leite em pó desnatado, vitamina A. Estabilizantes: mono e

diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja.

Conservadores: Sorbato de potássio e benzoato de sódio.

Antioxidantes TBHQ e BHT. Acidulante: ácido cítrico.

Aromatizante: aroma idêntico ao natural. Corantes: urucum,

betacaroteno e cúrcuma. Sem glúten. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de validade e

quantidade do produto. Pote de 500 gr.

3,13R$         25.669,13R$     CLAYBOM

Total 90.918,23R$     

Validade da Proposta 60 DIAS


