
1 PCT 5,06R$            25.300,00R$                        

2 PCT 5,26R$            26.300,00R$                        

3 PCT 5,83R$            116.600,00R$                     

4 PCT 3,04R$            18.240,00R$                        

5 PCT 5,56R$            27.800,00R$                        

6 PCT 3,40R$            17.000,00R$                        

7 TUBO 16,26R$          243.900,00R$                     

475.140,00R$            VALOR TOTA ESTIMADO

Carne moida,picadinho,500 gr o pacote. 15.000

com no maximo 10% de gordura,aspecto próprio,firme,,não 

pegajosa,cor vermelho vivo e s/ manchas esverdeadas.odor 

caracteristico,,com etiquetas de 

identificação:Validade,peso,procedencia e o numero do 

rigistro do CIF.em cada embalagem,data de fabricação de até 

30 dias anteriores a data de entrega.

massa para sopa,tipo concha 5.000
Tamanho Medio,a base de farinha de trigo com 

ovos,embalagem com 500 gr,com dados de identificação do 

produto,marca e fabricante,data de validade ,peso liquido.

Achocolatado em pó ,400 gr. 5.000

embalagem deve conter as informações 

nutricionais,proteinas 0,7 gr,07 gr ferro,vit.A 90 mcg.DE 

acordo com as exigencias da legislaçaõ Sanitaria em vigor no 

País,o produto deve conter data de val.de até 60 dias 

anteriores a data de entrega. PACOTE 400G

Macarrão Espaguette,com semola 6.000
Embalagem plástica de até 500G acondicionados em fardos 

transparentes de até 5Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega no depósito.

Leite Em Pó Integral,enriquecido com vit A e 
D pct de 200g

20.000

Embalagem plástica aluminizada, limpas, não violadas, 

resistentes contendo 200G, acondicionados em fardos de 

papelão lacrados de alé 10Kg, com prazo de validade não 

inferior a 180 dias a contar da data de entrega.

Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker 5.000

Embalagem plástica de 400g, embalagem primária com 04 

carreiras de biscoito acondicionado em caixas de papelão de 

até 4Kg com prazo de validade não inferior a 180 dias a 

partir da data de entrega no depósito.

Biscoito Doce Tipo Maria 5.000

Embalagem plástica de 400g, embalagem primária com 04 

carreiras de biscoito acondicionado em caixas de papelão de 

até 4Kg com prazo de validade não inferior a 180 dias a 

partir da data de entrega no depósito.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

 VALOR UNIT.  VALOR TOTAL 
Gêneros Alimenticios Item Quantidade Especificação do produto

Valor Estimado em (R$)

Unidade
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