
 

 

CONSULTA DE PREÇOS 004/2022 

 

Fornecedor Proponente: 

CNPJ: 

Endereço: 

Contato telefônico/celular: 

App de mensagem: 

E-mail: 

A presente proposta de valores é para aquisição dos produtos abaixo relacionados. 

A empresa proponente possui 3 (três) dias úteis (a contar do dia útil seguinte à publicação desta) para 

encaminhar a proposta de preço através do e-mail contratacaodiretaibitinga@gmail.com.  

Item Qnt. Unid. Especificação do Objeto Unitário Total 

 

01 

 

482 

 

Cx. 

Leite UHT/UAT, integral – 12 (doze) 

caixinhas de 1 (um) litro; teor de matéria gorda 

mínimo de 3% (três por cento), embalagem 

primária estéril e hermeticamente fechada, 

caixa cartonada aluminizada contendo 1 (um) 

L, embalagem secundária de papelão reforçado 

contendo 12 (doze) caixinhas de 1 (um) L; 

suas condições deverão estar de acordo com a 

portaria 370/97 (MAPA), RDC 12/01, RDC 

259/02, RDC 360/03 e suas alterações 

posteriores, produtos sujeito a verificação no 

ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pelo MAPA e 

ANVISA, com validade da data de fabricação 

de 120 (cento e vinte) dias e validade mínima 

de 90 (noventa) dias na data da entrega. 

R$ R$ 

 

02 

 

06 

 

Cx. 

Leite UHT integral, emb. longa vida de 1 (um) 

L, isento de glúten, validade mínima de 120 

(cento e vinte) dias em embalagem fechada e 

temperatura ambiente, com fabricação máxima 

de 30 (trinta) dias na data de entrega, 

embalagem longa vida cartonada tipo tetra 

contendo 1 (um) L do produto. 

R$ R$ 

03 10 Cx. Leite integral zero lactose – tetra pack 1 (um) 

L, isento de glúten, validade mínima de 120 

(cento e vinte) dias em embalagens fechada e 

temperatura ambiente, com fabricação máxima 

de 30 (trinta) dias na data de entrega. 

  

TOTAL GERAL R$                    

Entrega total dos itens imediatamente. Não serão entregas parceladas. 
Local de entrega: Almoxarifado Municipal: Avenida Anchieta, 130 – Vila Maysa, Ibitinga/SP. 

Pagamento: 30 (trinta) dias a partir da entrega. 

 

Ibitinga/SP, 02 de agosto de 2022. 

 

 

Rafael Jacob Camargo 

Analista de Compras 

 

 

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO 

 

mailto:contratacaodiretaibitinga@gmail.com

