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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTD Preço 

Médio

Preço Médio 

Total
1 Bebida láctea com iogurte e polpa de frutas - sabor

morango - Elaborado a partir de leite pasteurizado,

adicionado de soro de leite, polpa de fruta e

ingredientes naturais. Em embalagem plástica (filme

de polietileno), de 0,900ml ou 01 litro. Conservado e

Transportado Em Temperatura Entre 1 e 10 Graus

Centigrados; Validade Mínima de 24 Dias Na Data

Da Entrega; Embalagem Primaria Saco Plástico de

Polietileno(sache); Acondicionado Em Caixa de

Papelão Reforçado; e suas condições deverão estar

de acordo com a instrução Normativa 16/05, Rdc

12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03 e suas posteriores

alterações; produto sujeito a verificação no ato da

entrega aos proced.adm. determinados pelo Mapa e

Anvisa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Possuir registro nos Órgãos de Inspeção Sanitária

Prazo de validade de 3 meses à partir da data de

entrega.

LT 17.350 3,08      53.438,00          

2 Composto lácteo com maltodextrina para dietas

restritas á lactose. Para dietas com restrição à

Lactose, em Pó. Composição: Leite Integral,

maltodextrina, soro de leite, enzima lactase. Conter

mínimo de 3 vitaminas e 2 minerais e emulsificante

lecitina de soja e regulador de acidez..Conter selo

SIF. Embalagem primaria: latas ou pacotes no

volume aproximado de 380 gramas.

Kg 60 50,16    3.009,72            

3 Ovos branco, frescos, selecionados, graúdos, com

embalagem primária em dúzias, protegidos por

plástico ou embalagem fechada de isopor e

embalagem secundária em caixa de papelão

resistente, e apresentando validade mínima de 1

mês a partir da data de entrega

Dz 4.110 4,49      18.440,20          

4 Leite integral, longa vida, em embalagem primária

Pet branca ou Tetra Pack, contendo 1 litro e

embalagem secundária com 06 ou 12 litros, com

validade mínima de 03 meses a partir da data de

entrega.

LT 2.000 2,63      5.260,00            


