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ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
V. UNIT EM 

R$ 
V. TOTAL EM R$ MARCA

4 179 unid

Adoçante dietético líquido com STEVIA: de 1ª qualidade, com

stevia, sem aspartame, 0% calorias. Ingredientes: água,

sorbitol, glicosídeos de esteviol, sucralose, benzoato de sódio,

ácido benzóico, ácido citrico e citrato de sódio. 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 80 ml.

4,74R$         848,46R$          SVILI

17 11.766 pcte

Biscoito doce, tipo Leite: de 1ª qualidade, de textura crocante,

com odor, sabor e cor característicos. Composição básica:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,

gordura vegetal, amido, soro de leite em pó, leite em pó

integral, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de

amônio, bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio,

emulsificante lecitina de soja, aromatizante e melhoradores de

farinha protease e metabissulfito de sódio. Embalagem íntegra

e resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Pacote de 200 gr.

1,17R$         13.766,22R$     RACINE
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32 8.332 sache

Extrato de tomate simples concentrado: de 1ª qualidade,

composto de polpa de tomate, açúcar e sal. Produto

resultante da concentração da polpa de tomates maduros,

escolhidos, sãos, sem pele e sementes, por processo

tecnológico adequado. Será tolerado 1% de açúcar e 5% de

cloreto de sódio. Deverá estar isento de fermentação e não

indicar processo defeituoso. Brix entre 18 e 19 (% SS). Sachê

com 340 gr.

1,30R$         10.831,60R$     DEZ

52 1.764 litro

Leite Integral UHT SEM LACTOSE: de 1ª qualidade, com 0%

lactose. Leite integral, fosfato tricálcico, enzima lactase,

minerais bisglicinato de ferro e bisglicinato de zinco, vitaminas

A, C e D, estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio,

monofosfato de sódio e difosfato de sódio. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

validade e quantidade do produto. Embalagem de 1litro.

4,78R$         8.431,92R$       NINHO

84 336 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 variados (morango, maçã, laranja, maracujá, laranja

e pêssego). Embalagem de 1 litro.

4,40R$         1.478,40R$       MAIS VITA

Total 35.356,60R$     

Validade da Proposta 60 DIAS


