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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO 
TOTAL 

01 5.000 UN Ovos de puro chocolate ao leite (1ª 

qualidade) recheado com um 

bombom, contendo no mínimo 25% 

(vinte e cinco por cento) de sólidos 

totais de cacau, conforme RDC nº 

264, de 22 de setembro de 2005 da 

ANVISA (Regulamento Técnico para 

chocolate e produtos de cacau), 

isento de gordurahidrogenada e 0 % 

de gordura trans. Pesando em 

média 120 gramas por unidade, 

medindo aproximadamente 12 a13 

cm de altura e de 8 a 9 cm de 

diâmetro (excetuando-se o copinho 

plástico). Os ovos deverão estar 

embalados em papel colorido 

metalizado e reembalados em caixas 

de papelão resistentes com 

divisórias. Na embalagem primária e 

secundária deverão constar a data 

de fabricação e ou validade.  

 

  

02 20 UN Ovos de chocolate isento de lactose 

(1ª qualidade) recheado com um 

bombom, contendo no mínimo 25% 

(vinte e cinco por cento) de sólidos 

totais de cacau, conforme RDC nº 

264, de 22 de setembro de 2005 da 

ANVISA (Regulamento Técnico para 
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chocolate e produtos de cacau), 

isento de gordura hidrogenada e 0 

% de gordura trans. Pesando em 

média 120 gramas por unidade, 

medindo aproximadamente 12 a 13 

cm de altura e de 8 a 9 cm de 

diâmetro (excetuando-se o copinho 

plástico). Os ovos deverão ser 

embalados em papel colorido 

metalizado e reembalados em caixas 

de papelão resistentes com 

divisórias. Na embalagem primária e 

secundária deverão constar a data 

de fabricação e ou validade e a 

informação isento de lactose. 

 

03 08 UN Ovos de chocolate (1ª qualidade) 

isento de açúcares recheado com 

um bombom, contendo no mínimo 

25% (vinte e cinco por cento) de 

sólidos totais de cacau, conforme 

RDC nº 264, de 22 de setembro de 

2005 da ANVISA (Regulamento 

Técnico para chocolate e produtos 

de cacau), isento de gordura 

hidrogenada e 0 % de gordura trans. 

Pesando em média 120 gramas por 

unidade, medindo 

aproximadamente 12 a 13 cm de 

altura e de 8 a 9 cm de diâmetro 

(excetuando-se o copinho plástico). 

Os ovos deverão ser embalados em 
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papel colorido metalizado e 

reembalados em caixas de papelão 

resistentes com divisórias. Na 

embalagem primária e secundária 

deverão constar a data de fabricação 

e ou validade e a informação isento 

de açúcares. 

 

VALOR TOTAL R$________________ 
Validade da Proposta: 60 dias 
Entrega dos Produtos: De 15 a 17 de março de 2016. 
Forma de Pagamento: 30 dias da lib. Da NF 

       
 __________________________ 

         Ass./carimbo 
         RG/CPF 
 


