
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA

CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL

SEQUENCIA: 13

Data Abertura: 24/07/2018 Hrs: 09:00 Data Abertura: 24/07/2018 Hrs: 09:00

Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE 

FELIX, 80

Observação: Pregão 13/2018 - Aquisição de Generos alimenticios não pereciveis

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO QDE. REQUIS. UNIDADEVL. UNITÁRIO VL. TOTAL MARCA
1 Achocolatado em pó de preparo instantâneo, aromatizado 

artificialmente,contendo açúcar, cacau, maltodextrina (extrato de 

malte), estabilizantes, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. 

Deve conter 30% de cacau. Em embalagem de 400 gr. Deve conter o 

registro no MS, data de fabricação com prazo de validade e numero 

de lote aparentes, constando no rótulo declaração ou certificado do 

tipo do

produto. Na entrega, somente será aceito o produto que tenha data 

de validade de, no mínimo, 6 meses.

2000.0000 LTA 0.00

2 Açucar Cristal PCT 5 k 2500.0000 PCT 0.00

3 Amido de milho - produto amiláceo extraído do milho, fabricado a 

partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e 

parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob 

a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando 

comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 

2,5%p/p, mínimo de amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - 

embalagem de 500g. Validade mínima de 6 meses a contar da data 

da entrega

800.0000 KG 0.00
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4 Arroz agulhinha longo fino polido tipo 1, sem glútem, contendo no 

mínimo de 90% de grãos inteiros com no máximo de 14% de umidade 

e com valor nutricional na porção de 50g contendo no mínimo de 37g 

de carboidratos, 4g de proteínas e 0 de gorduras totais. Com 

rendimento após o cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais do peso 

antes da cocção, devendo também apresentar coloração branca, 

grãos íntegros e

soltos após cozimento. - emb. 5 Kg Validade mínima de 6 meses a 

contar da data da entrega.

5000.0000 PCT 0.00

5 Aveia em flocos finos - produto resultante da moagem de grãos de 

aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de 

proteínas, 8g de lipídio e 63g de carboidrato - embalagem CAIXA DE 

500g.  Validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.

200.0000 CX 0.00

6 Batata palha - Embalada em sacos plásticos contendo impressa todas 

as informações do produto e fabricante, pacote de 500 gr.

1500.0000 PCT 0.00

7 Biscoito tipo cream-cracker, produzido com material de boa 

qualidade, sabor e cor característico, textura crocante, embalagem de 

400g, dupla face de polietileno atóxico, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega.

3000.0000 PCT 0.00

8 Biscoito tipo leite, produzido com material de boa qualidade, sabor e 

cor característico, textura crocante, embalagem de 400g, dupla face 

de polietileno atóxico, com identificação do produto, rótulo com 

ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 

validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega.

2000.0000 PCT 0.00

9 Biscoito tipo maizena, produzido com material de boa qualidade, 

sabor e cor característico, textura crocante, embalagem de 400g, 

dupla face de polietileno atóxico, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega

2500.0000 PCT 0.00

10 Biscoito tipo rosquinha de coco, produzido com material de boa 

qualidade, sabor e cor característico, textura crocante, embalagem de 

400g, dupla face de polietileno atóxico, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega.

1500.0000 PCT 0.00
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11 Biscoito tipo sequilho, produzido com material de boa qualidade, 

sabor e cor característico, textura crocante, embalagem de 500g, 

dupla face de polietileno atóxico, com identificação do produto, 

rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

fabricação e validade. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

da entrega.

1500.0000 PCT 0.00

12 Bolinhas de cereais a base de   farinha de milho enriquecida com 

ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, 

xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, 

vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante 

caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém 

traços de leite. caixa  de 300 gramas.

1000.0000 CX 0.00

13 Café em pó, produto devidamente selecionado, beneficiado, torrado 

e moído. Embalagem de 500g. peso líquido, com selo da ABIC. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses

6000.0000 PCT 0.00

14 Canela em pó  pura - embalada em saco plástico atóxico contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, pacote com 

10 gramas

100.0000 PCT 0.00

15 Cat chup preparado com frutos de boa qualidade, com rótulo 

nutricional e data de validade, podendo ser embalagem de frasco 

plástico ou caixa com capacidade de 400g, prazo de validade mínimo 

de 12 meses. 

1000.0000 FR 0.00

16 Catchup preparado com frutos de boa qualidade, com rótulo 

nutricional e data de validade, podendo ser embalagem de frasco 

plástico ou caixa com capacidade de 3,4 litros, prazo de validade 

mínimo de 12 meses.

1000.0000 FR 0.00

17 Chá mate	Produto de boa qualidade, contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, data de validade, embalagem 

com 250g.

1500.0000 CX 0.00

18 Coco ralado branco seco, produto de boa qualidade, sem adição de 

açúcar,

isento de substâncias estranhas em sua composição, com embalagem 

de 100g,  contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante , prazo de validade mínimo de 12 meses.

100.0000 PCT 0.00

19 Colorífico alimentício natural à base de urucum, embalagem de 500g, 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante . 

Validade

mínima de 6 meses a contar da data da entrega.

500.0000 PCT 0.00

20 Cravo da Índia, embalada em saco plástico atóxico contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, pacote com 

10 g, prazo de validade mínimo de 12 meses

1000.0000 PCT 0.00
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21 Creme de Leite de Origem animal, embalado em cx de 200g, limpa, 

isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente. 

Embalagem de 200g indicada da mesma, contendo impressas todas 

as informações do produto e fabricante  deverá apresentar validade 

mínima de 6 meses a partir da data de entrega. 

3200.0000 CX 0.00

22 Erva doce embalada em saco plástico atóxico contendo impressas 

todas as informações do produto e fabricante, pacote com 10 g, 

prazo de validade mínimo de 12 meses

200.0000 PCT 0.00

23 Ervilha embalagem de 2 Kg	Lata de 2 kg, não amassadas, sem 

ferrugem, com identificação do produto, contendo impressas todas 

as informações do produto e fabricante, validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega.

800.0000 LTA 0.00

24 Ervilha embalagem de 200 gramas. Lata de 200g, não amassadas, 

sem ferrugem, com identificação do produto, contendo impressas 

todas as informações do produto e fabricante, validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega.





800.0000 LTA 0.00

25 Extrato de tomate embalagem 4 Kg drenado Lata de 4 kg, não 

amassadas, concentrado preparado com frutos de boa qualidade, 

isentos de peles e sementes, embalagem contendo impressas todas 

as informações do produto e fabricante, validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega.

1000.0000 LTA 0.00

26 Extrato de tomate embalagem com 340 gramas, sache de 340g, não 

danificadas, concentrado preparado com frutos de boa qualidade, 

isentos de peles e sementes, embalagem contendo impressas todas 

as informações do produto e fabricante, validade mínima de 12 

meses a contar da data da entrega.

1500.0000 SCH 0.00

27 Farinha de mandioca Torrada tipo Biju, fabricada com matéria prima 

sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo 

estar fermentada ou rançosa, embalada em pacotes de  1 kg, 

embalagem contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante, com validade de no mínimo 12 meses.

500.0000 PCT 0.00
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28 Farinha de milho amarela, produto obtido pela ligeira torração do 

grão de milho, desgerminado ou não, previamente macerado socado 

e peneirado, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e 

limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar 

úmidas ou rançosas, com umidade máxima de 14%p/p, com acidez 

máxima de 2%p/p, com no mínimo de 6%p/p de proteína. 

Embalagem de  pacote de 1kg,   contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, com validade de no mínimo 12 

meses.

500.0000 PCT 0.00

29 Farinha de rosca, Obtida pela moagem de pães torrados, de boa 

qualidade, acondicionada em pacotes plásticos, transparentes, 

limpos, não violados, resistentes.  Embalagem de 500g, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, validade 

mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 





500.0000 PCT 0.00

30 Farinha de trigo especial, Tipo especial sem fermento, enriquecida 

com ferro e ácido fólico. Obtido de grãos de trigo sãos, limpos e 

isentos de matéria terrosa e parasita. Não podendo estar úmida, 

fermentada ou rançosa. Embalagem resistente de 1kg, contendo 

impressas todas as informações do produto e fabricante, validade 

mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

1000.0000 KG 0.00

31 Farinha láctea sabor natural: o produto deve estar em perfeito estado 

de conservação, sem impurezas, sujidades, parasitas e larvas. Aspecto 

pó uniforme, sem grumos, cor, sabor e odor característicos do 

produto e não

rançoso. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (vitamina b9), açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, 

sal e aromatizantes. Valor nutricional na porção de 30g: mínimo de 

22g de carboidratos, 3,8g de proteínas e 1,9g de gorduras totais. 

Embalagem primária de 230g em sache de filme poliéster metalizado 

laminado com polietileno. Embalagem secundária em caixas de 

papelão. Deve constar na

embalagem data de validade e fabricação do produto. Validade de 12 

meses a partir da data de entrega do produto. Devem constar na 

embalagem as características do produto.

250.0000 LTA 0.00
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32 Feijão carioquinha tipo 1, Carioca, classificado como tipo I, novo, 

constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes à 

variedade no tamanho e cor. Maduros, limpos e secos, isentos de 

matérias terrosas e parasitos, de boa aparência e qualidade. 

Embalado em pacote plástico atóxico, transporte, termossoldado, 

resistente, Embalagem de 1kg, contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, validade mínima de 6 meses a 

partir da data de entrega.



6000.0000 KG 0.00

33 Feijão preto tipo 1 novo, classificado com tipo cores, constituído de 

grão inteiro  com a mesma coloração admitindo-se no Maximo 05% 

de misturas de outras  classes e ate 10% de mistura de variedades de 

classes isento de materiais terrosa, de parasitos, de detritos animais, 

murchos, imaturos, mofados, carunchados e descoloridos que 

prejudiquem sua aparência e qualidade. De produção recente, 

validade mínima de 06 meses. Embalados em saco de polietileno 

atóxico termossoldado contendo peso liquido de 1 kilo. Embalagem 

secundária saco de polietileno com 30 kilos. 



500.0000 KG 0.00

34 Fermento Biologico granulado (seco) embalagem metalizada com 10 

gramas. valiadde de no minimo 12 meses.

50.0000 PCT 0.00

35 Fermento em pó químico, De boa qualidade, embalagem em lata de 

100g, contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.



300.0000 LTA 0.00

36 Folhas de louro 100% puro (natural)  embalado em saco plástico 

atóxico contendo todas informações do produto e fabricante, pacote 

com 10 gramas .

50.0000 PCT 0.00

37 Fubá mimoso de milho enriquecido com ferro, produto obtido pela 

moagem do grão de milho, desgerminado ou não, deverão ser 

fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de 

matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, 

com umidade máxima de 15%p/p, com acidez máxima de 5%p/p, 

com no mínimo de 7%p/p de proteína.  Embalagem pacote de  1kg, 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante, 

validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.



800.0000 PCT 0.00
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38 Gelatina sabores variados, embaladas em saco de polietileno leitoso 

atóxico e posteriormente em caixas de papelão fino com volume de 

45g, contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega

1270.0000 CX 0.00

39 Leite condensado, Obtido pela desidratação do leite, adicionado de 

sacarose ou glicose, embalado em cx limpa de 395gr,  de impuresas, 

não danificadas, resistente, que garanta a integridade do produto. 

Embalagem  contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

800.0000 CX 0.00

40 Leite de soja, isento de impurezas. Devera conter externamente os 

dados de identificação, procedência, informações nutricionais, 

numero de lote, registro no ministério da agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 10 meses. caixa de 1 

litro

200.0000 CX 0.00

41 Leite em Pó Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactente a 

partir do 6º mês: predominância proteica de caseína, acrescida de 

óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, 

ferro e outros oligoelementos. Ingredientes: maltodextrina, leite de 

vaca desnatado, oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, 

óleo demilho, lecitina de soja, vitaminas (c, e, pp, pantoteonato 

decálcio, a, b6, b1, d3, b2, k, b12, ácido fólico e biotina), saisminerais 

(sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre iodeto de potássio). 

Não contém glúten. Embalagem primária de 400g em latas. 

Embalagem secundária em caixas de papelão. De boa qualidade. 

Aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor branco amarelado, odor e 

sabor agradável, não rançoso. Data de fabricação e validade na 

embalagem. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 

entrega do produto. Na embalagem devem constar características do 

produto.

200.0000 LTA 0.00
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42 Leite em Pó Fórmula infantil de seguimento com ferro para lactente a 

partir do 6º mês: predominância proteica de caseína, acrescida de 

óleos vegetais, maltodextrina e enriquecida com vitaminas, minerais, 

ferro e outros oligoelementos. Ingredientes: maltodextrina, leite de 

vaca desnatado, oleína de palma, óleo de palmiste, óleo de canola, 

óleo demilho, lecitina de soja, vitaminas (c, e, pp, pantoteonato 

decálcio, a, b6, b1, d3, b2, k, b12, ácido fólico e biotina), saisminerais 

(sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre iodeto de potássio). 

Não contém glúten. Embalagem primária de 400g em latas. 

Embalagem secundária em caixas de papelão. De boa qualidade. 

Aspecto: pó uniforme, sem grumos, cor branco amarelado, odor e 

sabor agradável, não rançoso. Data de fabricação e validade na 

embalagem. Validade mínima de 12 meses a partir da data de 

entrega do produto. Na embalagem devem constar características do 

produto.

200.0000 LTA 0.00

43 Leite em pó integral instantâneo Vitaminado, instantâneo, sem 

adição de açúcar ou soja, contendo no máximo 1,5% de gordura, 

embalado em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não 

amassadas, resistentes, não violados, com capacidade de 400g, 

contendo impressas todas as informações do produto e fabricante, 

validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

300.0000 LTA 0.00

44 Leite Zero Lactose	Leite Integral para dietas com  Restrição de Lactose 

3% de gordura.  estabilizante citrato de sódio e mistura de 

estabilizantes para leite UHT ( trifosfato de sódio, difosfato de sódio e 

monofosfato de sódio) Embalagem Tetra Park de 1Ltr.

200.0000 LT 0.00

45 MACARRÃO CABELO DE ANJO – massa com ovos tipo

cabelo de anjo. Embalagem: plástica, transparente,

resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de

qualquer substância estranha ou nociva. Prazo de

validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de

entrega. 

200.0000 PCT 0.00

46 Macarrão tipo argolinha	Deverão ser fabricados a partir de matérias 

primas

sãs e limpas, cortes inteiros, As massas ao serem postas na água não 

deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 

ou rançosas.  Embalagem de 500g, em sacos de polietileno atóxico 

termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.



1000.0000 PCT 0.00
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47 Macarrão tipo Ave Maria, Deverão ser fabricados a partir de matérias 

primas

sãs e limpas, cortes inteiros, As massas ao serem postas na água não 

deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 

ou rançosas.  Embalagem de 500g, em sacos de polietileno atóxico 

termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

600.0000 PCT 0.00

48 Macarrão tipo espaguete, Deverão ser fabricados a partir de matérias 

primas

sãs e limpas, cortes inteiros, As massas ao serem postas na água não 

deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 

ou rançosas.  Embalagem de 500g, em sacos de polietileno atóxico 

termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

6000.0000 PCT 0.00

49 Macarrão tipo letrinhas, seca de cor amarelo claro com ovos, 

fabricado a partir de matéria de boa qualidade, sem grão 

fermentados ou com caruncho. Sem corante, tendo no Maximo 13% 

de vitaminas. Os cortes deverão estar inteiros e homogenias. Após o 

preparo deverão-se soltos, com consciência macia porem não 

pegasoja. Embalado em saco de polietileno atóxico termossoldado 

com 500gramas. Validade mínima de 12 meses. 

500.0000 KG 0.00

50 Macarrão tipo Padre nosso - Deverão ser fabricados a partir de 

matérias primas limpas, cortes inteiros, As massas ao serem postas 

na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar 

fermentadas ou rançosas.  Embalagem pacote de 500g  em sacos de 

polietileno atóxico termossoldado, impressas todas as informações 

do produto e fabricante.

1000.0000 PCT 0.00

51 Macarrão tipo parafuso Deverão ser fabricados a partir de matérias 

primas

sãs e limpas, cortes inteiros, As massas ao serem postas na água não 

deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas 

ou rançosas.  Embalagem de 500g, em sacos de polietileno atóxico 

termossoldado, impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

6000.0000 PCT 0.00

52 Maionese, Produto de boa qualidade, embalagem plástica atóxica de 

3kg, lacrada, contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.

1000.0000 SCH 0.00
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53 Maionese, Produto de boa qualidade, embalagem plástica atóxica de 

500 g lacrada, sem amassados, contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, validade mínima de 12 meses a 

partir da data de entrega.

1000.0000 PT 0.00

54 Margarina vegetal sem gorduras trans. Oriunda de óleo vegetal 

comestível, contendo vitaminas, açúcar e cloreto de sódio, com no 

mínimo 80% de lipídios, dentro dos padrões legais. Embalagem em 

pote plástico com 500gr, contendo impressas todas as informações 

do produto e fabricante, validade mínima de 6 meses a partir da data 

de entrega.

3500.0000 UN 0.00

55 Milho 2 Kg drenado	Embalado em lata de 2kg, não amassadas, sem 

ferrugem, frutos selecionados de boa qualidade, com cor, sabor e 

cheiro característicos, contendo impressas todas as informações do 

produto e fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data 

de entrega.

600.0000 LTA 0.00

56 Milho 200 gramas drenado Embalado em lata de 200g, não 

amassadas, sem ferrugem, frutos selecionados de boa qualidade, 

com cor, sabor e cheiro característicos, contendo impressas todas as 

informações do produto e fabricante, validade mínima de 12 meses a 

partir da data de entrega.

1500.0000 LTA 0.00

57 Milho para canjica -Obtido de grãos de milho, de cor branca, grãos 

inteiros, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de 

umidade; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem pacote  

de 500g ,  em sacos de polietileno atóxico termossoldado, impressas 

todas as informações do produto e fabricante.

200.0000 PCT 0.00

58 Milho para Pipoca pacote de 500gr, grão selecionados, inteiros e 

livres de impurezas. Produto de primeira qualidade. 



500.0000 PCT 0.00

59 Mucilon Arroz ou Milho - Instantâneo, vitaminado, preparado a partir 

matéria prima sã de boa qualidade, composição básica: açúcar, arroz 

em pó, soro de leite, leite em pó. Embalado em filme de poliéster 

metalizado, resistente termossoldado, com capacidade de 400g, 

contendo impressas na embalagem todas as informações do produto 

e fabricante.

200.0000 LTA 0.00
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60 Óleo de soja, Produto refinado e de acordo com os padrões legais.

Embalagem de 900ml, sem ferrugem ou partes amassadas, contendo 

impressas na embalagem todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.



5300.0000 LTA 0.00

61 Oregano  puro embalado em saco plastico atoxico, contendo 

impressos todas informaçoes do produto. Embalagem de 100grmas

300.0000 PCT 0.00

62 Pão de mel - Produzido com material de boa qualidade, bem assada. 

Embalados em pacotes de polietileno lacrado com peso liquido de 

500g, contendo impressas na embalagem todas as informações do 

produto e fabricante.

Marcas pré-aprovadas: Panco

800.0000 PCT 0.00

63 Polvilho azedo, Embalado em saco plástico de 500g, contendo 

impressas na embalagem todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega.



100.0000 PCT 0.00

64 Sal Refinado Iodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e 

magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas.  

Embalado em saco plástico de 1kg, Embalado em saco plástico de 50g 

atóxico, contendo impressas na embalagem todas as informações do 

produto e fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data 

de entrega.



930.0000 PCT 0.00

65 Suplemento Alimentar Infantil sabores variados - Vitaminado, 

instantâneo, com aparência de pó fino, sabor e aroma característico. 

Embalado em filme de poliéster metalizado, resistente 

termossoldado, com capacidade de 380g, contendo impressas na 

embalagem todas as informações do produto e fabricante

300.0000 LTA 0.00

66 Trigo para quibe - Grãos limpos processados, embalado em sacos 

plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes, que 

garantam a integridade do produto.   Embalagem de 500g, contendo 

impressas na embalagem todas as informações do produto e 

fabricante.

400.0000 KG 0.00

67 Vinagre de vinho tinto, Conteúdo fermentado de ácido acético de 

vinho tinto,com acidez de 4,2%, não contendo gluten embalagem de 

750 ml contendo impressas todas as informações do produto e 

fabricante, validade mínima de 12 meses a partir da data de 

fabricação.

800.0000 FR 0.00
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Valor Líquido 0.00

Carimbo do CNPJ

Validade da Proposta

Condições de Pagamento

Garantia da Proposta

Prazo de Entrega

Assinatura do Responsável
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