República Federativa do Brasil
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena - RJ
Divisão de Compras, Licitações e Contratos
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018
RAZÃO SOCIAL:
N° CNPJ:
ENDEREÇO:
FONE / FAX / E-MAIL:
Ao Fundo Municipal de Assistência e Promoção Social e Direitos Humanos de Santa Maria Madalena,
Em atendimento ao Pregão Presencial n° 023/2018, apresentamos nossa proposta de preço para execução do objeto
abaixo descrito:

Pregão Presencial para Registro de Preços, para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de
gêneros alimentícios destinados ao atendimento de Projetos desenvolvidos com recursos oriundos do Cofinanciamento
Federal, Casa de Passagem “Maria Madalena”, pelo período de 12 (doze) meses, do tipo menor preço por item, em
regime de empreitada integral, conforme solicitado no processo administrativo nº 0969/18, Memorando interno n° 052/18,
da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, obedecendo, fiel e integralmente, às exigências e condições
estabelecidas no Edital e Anexos.
Item
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Especificações

Quant.

Unid.

40

Kg

106

Pacotes

10

Unid.

Água mineral sem gás, copo com 200 ml.

1500

UNID.

Água mineral sem gás, garrafão de 20 litros.

230

Unid.

24

kg

40

Kg

40

Pacotes

70

Unid.

12

Unid.

Abóbora tipo moranga, tamanho médio, sem rupturas ou
pancadas na casca.
Açúcar cristal, embalagem de 5 kg, validade de no
mínimo 2 anos e com data de embalamento não superior
a 30 dias.
Adoçante líquido sucralose frasco com 25ml, composto
por água, edulcorantes artificiais, sucralose e
acesulfame-K, espessante carboximeticelulose,
acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de
sódio, conservantes benzoato de sódio, sorbato de
potássio.

Aipim fresco e com grau de desenvolvimento completo,
sem fibras, inteiros e com idades entre 8(oito) meses e 1
(um) ano, maturação intermediária. Apresentar odor
agradável, consistência firme, não apresentar
perfurações ou injurias mecânicas. Com casca de fácil
soltura e sem terra aderida a superficie externa.
Alho nacional, sem réstia, bulbo inteiro e sã, sem brotos,
sem grãos chochos, ardidos, manchados ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Livre de resíduos fertilizantes.
Arroz tipo 1 - Polido limpo,com grãos inteiros, longos e
finos. O produto deve conter no mínimo 80% de grãos
inteiros com no máximo 14% de umidade. O produto será
rejeitado caso não atenda as exigências citadas e esteja
em mau estado de conservação, aspecto generalizado
de mofo ou de fermentação, odor estranho e caso
contenda substâncias nocivas à saúde. A embalagem
deverá ser em saco plástico transparente e incolor
contendo 5kg do produto limpo, resistente, em bom
estado de conservação e higiene que garantam as
qualidades comerciais do produto. Nela deverá conter
classe, tipo, pêso líquido, data de fabricação e prazo de
validade.
Atum sólido em óleo, sem conservantes, rico em ômega
3, fonte de proteína, em lata com 170g.
Azeite de oliva extra virgem, acidez 0,5%, embalagem de
500 ml, validade de no mínimo 12 meses – Referência:
Galo ou Similar.

Marca

V. Unitário
R$

V. Total
R$
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12
13

14

15
16

17

18

Azeitonas verdes com caroço, em conserva com água,
sal e acidulante INS 270, vidro com 200ml.
Banana tipo prata, sem rupturas ou pancadas na casca,
nem muito madura e nem muito verde.
Batata doce branca/roxa, primeira qualidade, tamanho
grandes ou médios, uniformes, inteiros sem ferimentos
ou defeitos, casca lisa, sem corpos estranhos ou terra
aderida a superficie externa.
Batata inglesa, especial, lisa, com coloração e tamanho
uniformes. Isentos de manchas, machucaduras, bolores,
sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos e
fertilizantes, de colheita recente.
Beterraba, raízes colhidas com peso médio de 200 - 300
g (duzentos a trezentos gramas), a seguir lavadas e
secas à sombra, sendo as folhas e o resquício da raiz
pivotante cortadas rentes.
Biscoito salgado, pacote com 06 sachês de 26g cada,
tipo Club Social
Bolacha salgada tipo Cream Cracker, com 400g,
contendo data de fabricação, prazo de validade e ero do
lote. O produto deverá estar de acordo com NTA-48 do
Decreto Estadual nº 12.486 de 20/10/78. A embalagem
deverá ser em papel celofane ou polipropileno, com
400g, contendo data de fabricação, prazo de validade e
número do lote.
Bolacha tipo Maizena. O produto deverá estar de acordo
com NTA-48 do Decreto Estadual, nº 12.486 de 20/10/78.
A embalagem deverá ser em papel celofane ou
polipropileno, com aproximadamente 400g, com data de
fabricação, prazo de validade e nº do lote.

42

Unid.

130

Kg

24

kg

60

Kg

12

Kg

300

Pacotes

250

Pacotes

250

Pacotes

19

Bolo assado sabor festa tamanho 30 x 40cm.

80

Unid.

20

Bolo assado sabor fubá tamanho 30 x 40cm.

80

Unid.

21

Bolo recheado e confeitado tamanho 60 x 40cm.

130

Unid.

Canjica branca, tipo 1, pacote com 500g.

50

Unid.

10

Kg

248

Kg

30

Kg

70

Kg

20

Kg

30

unid

22
23
24
25
26

27

28

Canjiquinha de milho amarelo, embalagem com 01 kg,
data de fabricação e prazo de validade.
Carne de 2ª moída (acém/patinho) fresca embalegem
1kg.
Carne de 2ª picada (acém/músculo) fresca embalagem 1
kg.
Cebola de primeira, compacta e firme, sem lesões de
origem física ou mecânica, perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes. Devendo ser bem
desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Cenoura, produto fresco e com grau de maturação
intermediária, apresentar odor agradável, consistência
firme, não apresentar perfurações, machucados.
Cereal infantil com nutrientes sessenciais como zinco,
Vitamina A, Vitamina C e ferro de melhor absorvição,
Especifico para complementar a alimentação de
lactentes, tipo MUCILON

29

Chá mate natural a granel caixa com 250g

10

unid

30

Chá natural caixa com 10 sachês de 1g sabores variados

50

unid

144

Pacotes

24

Kg

31

32

Chocolate em pó, mistura sólida, composta de cacau,
açúcar, isento de sujidades, em embalagem própria,
fechada a vácuo, contendo procedência e validade,
sendo pacote de 01 kg.
Chuchu, tamanho e coloração uniformes. Produto de
forma consistente ao toque e isento de partes amassadas
ou batidas.
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33

34

35

36
37
38

39

40

41

42

43
44
45

Colorífico (colorau) em pó fino, homogêneo, de coloração
vermelha intenso, com aspecto, cor, cheiros e sabor
próprios. Isento de matérias estranho a sua espécie,
acondicionado em saco plástico transparente, atóxico,
resistente e hermeticamente fechado, contendo
procedência e validade, pct de 100g.
Couve (folha) Tipo manteiga, de tamanho médio, talo
verde ou roxo, inteiros, coloração uniforme e sem
manchas. Bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de
material terroso, livre de sujidade, parasitas e larvas, sem
danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e
transportes, molhos de 50g (cinquenta gramas)
aproximadamente.
Coxa e sobre coxa de frango - congelada, em
embalagem plástica transparente, produto em
conformidade com a legislação em vigor, sem acúmulo
de líquidos em seu interior, com identificação do produto,
rótulo contendo a data de abate, fabricante, validade,
temperatura de estocagem.

22

Pacotes

48

Unid

60

Kg

Creme de Leite em lata 300g.

100

Unid.

Farinha de aveia 200g

36

Unid

14

Kg

20

Kg

40

Kg

24

Kg

30

Kg

50

Unid.

24

Kg

170

Kg

Farinha de mandioca, tipo 1, grupo Seca, Classe média,
acidez baixa.
Farinha de trigo. Produto obtido sem umidade. Aspecto
de pó fino, branco, cheiro e sabor próprios. A embalagem
deverá ser em saco plástico transparente, atóxico, com 1
kg, com data de fabricação, prazo de validade
e número de lote.
Feijão preto tipo 1. Embalagem: pacote com 1kg, data de
fabricação e prazo de validade.
Filé de merluza (merluccuis lubbsi) crua, congelada, sem
pele e sem espinhas, embalagem de 01 kg a vácuo e de
acordo com a seguinte tabela nutricional: 100 gramas de
merluza crua= Água: 82,1 %, Caloria= 89 kcal, Proteína:
16,6 g, Carboidrato= 0,0 g, Colesterol: 57 mg, Lípidios:
2,0 g, Ácido Graxo Saturado: 0,9 g, Ácido Graxo
Monoinsaturado: 0,5 g, Ácido Graxo Poliinsaturado: 0,4 g,
Cálcio: 20 mg, Fósforo:185 mg, Ferro: 0,2 mg, Potássio:
340 mg, Sódio: 80 mg e Vitaminas B1/B2/B6 com
frações.
Fubá. Produto obtido pela moagem do grão de milho,
degenerado ou não. O produto deverá estar de acordo
com NTA-34 do Decreto Estadual nº 12.486 de, 20/10/78.
A embalagem deverá ser em saco plástico transparente,
atóxico, de 01 kg, com data de fabricação, prazo de
validade e número do lote.
Goiabada embalagem com 1kg, com os seguintes
ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, açúcar líquido,
estabilizante pectina e acidulante ácido cítrico.
Inhame tipo dedo, tamanho e coloração uniformes,
produto selecionado consistente ao toque e isento de
partes amassadas ou batidas.
Laranja pera com casca íntegra e sem manchas, rupturas
ou pancadas na casca. Coloração e tamanho uniforme no
ponto para consumo.

46

Leite condensado com 395g.

100

Unid.

47

Leite de coco com 200ml.

20

Unid.

48

Leite de vaca integral UHT, embalagem tetra park 01 litro,
validade mínima de 150 dias.

2000

Unid.

140

Kg

20

Kg

49
50

Maçã Fujii, in natura, tipo nacional, com casca íntegra e
sem manchas, rupturas ou pancadas na casca.
Coloração e tamanho uniforme no ponto para consumo.
Macarrão talharim massa c/ovos pct. c/ 500g. validade
mínima 12 meses e com data de embalamento não
superior a 30 dias.
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51

52

53

54
55

56

57

Macarrão tipo Parafuso - massa c/ovos pct. c/ 01 kg.
validade mínima 12 meses e com data de embalamento
não superior a 30 dias.
Maionese tradicional, pote com 500g, composta por:
água, óleo vegetal, vinagre, amido modificado, ovos
pasteurizados, açúcar, sal, suco de limão, acidulante
ácido lático, espessante goma xantana, conservador
ácido sórbico, sequestrante EDTA, cálcio dissódico,
corante páprica, antioxidante ácido cítrico, BHT e BHA e
sem glútem.
Margarina vegetal cremosa c/ sal, embalagem 500 g ,
gordura trans 0, c/ omega 3 e 6. Validade de no mínimo 6
meses, com data de fabricação não superior a 30 dias.
Melancia redonda, graúda, tamanho e coloração
uniformes, consumo imediato e em escala, produto
selecionado com polpa firme e intacta, maduro, sem
danos físicos oriundos de manuseio e transporte.
Milho de pipoca, pacote com 500g
Mistura para bolo em pacote de 450g, sabor chocolate,
com os seguintes ingredientes: açúcar, farinha de
trigoenriquecida co ferro e ácido, amido, gordura vegetal,
cacau em pó, amido pre-gelatinizado, sal, fermento
químicos (fosfato ácido de alumínioe sódio e bicarbonato
de sódio), aromatizantes e estabilizante polisorbato 80.
Mistura para bolo em pacote de 450g, sabor festa, com
os seguintes ingredientes: açúcar, farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, gordura
vegetal, amido pré-gelatinizado, sal, fermento químico
(bicarbonato de sódio e fosfáto ácido de alumínio e
sódio), aromatizante e estabilizante polisorbato 80.

20

Kg

20

Unid.

70

Unid.

100

Kg

15

unid

24

Pacotes

24

Pacotes

58

Mortadela defumada fatiada

20

kg

59

Óleo de soja, com 900 ml, com data de embalamento não
superior a 30 dias. Validade mínima 12 meses.

70

Frascos

60

Ovos vermelhos de granja - De primeira qualidade, livre
de sujeiras, sem danos físicos e mecânicos do manuseio
e transporte, de postura recente e em caixas apropriadas,
com registro de S.I.M. ou S.I.E. ou S.I.F. contendo prazo
de validade.

40

Dúzias

61

Pão de forma fatiado, pacote com 500g.

130

Pacotes

62

Pão de sal fresco - tipo Francês 50g.

7800

Unid.

63

Pão doce com aproximadamente 50g

500

Unid.

64

Pão mini recheado.

1200

Unid.

65

Pão para cachorro quente tamanho médio

3500

Unid.

24

Kg

20

Kg

460

Pacotes

260

Unid.

66
67

68

69

Peito de frango, embagem individual de 1kg, sem osso,
congelado, validade de no mínimo 6 meses, c/ data de
embalamento não superior a 30 dias, sem tempero.
Pimentão coloração uniforme, firmes, sem defeitos:
manchados, injúrias
mecânicas e queima de sol.
Pó de café - Moído, com selo de garantia ABIC obtido
pelo beneficiamento do fruto maduro de diversas
espécies de café. O produto deverá estar de acordo com
NTA-44 do Decreto Estadual nº 12.486 de 10/10/78. A
embalagem deverá ser à vácuo, em pacotes de 250g,
com data de fabricação e prazo de validade.
Pó p/ gelatina sabor artificial colorido e aromatizado
(sabores variados) caixa de 85 gr - embalagem
hermeticamente vedada e resistente, com data de
fabricação e validade.
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70

Polpa de tomate, produto resultante da concentração da
polpa de frutos maduros e sãos de tomateiro, composto
por tomate, açúcar, sal e outras substâncias permitidas
na legislação. O produto será designado por extrato de
tomate ou massa de tomate ou concentrado de tomate,
em embalagem resistente e conservadora ou aluminizada
contendo validade e procedência, unidade com 340g.

52

Unid.

71

Queijo prato fatiado

16

kg

72

Refrigerante de guaraná com 2000ml.

180

Unid.

Refrigerante tipo coca-cola com 2000ml.

180

Unid.

24

Kg

80

Unid.

73
74

75

Repolho, tamanho e coloração verde e uniforme, produto
selecionado, consistente ao toque e isento de partes
amassadas ou batidas, sem raízes.
Requeijão cremoso, em copo de vidro com 250G,
composto por: Leite padronizado, creme de leite, sal,
fundente, sal, fermento láctico, cloreto de
cálcio e coalho.

76

Sal refinado iodado, pacote de 1 kg, validade mínima 24
meses, data de embalamento não superior a 30 dias.

22

Kg

77

Salsicha hot dog resfriada, empacotada à vácuo em
embalagem de 1kg.

50

Kg

78

Suco concentrado de polpa de frutas caixinha com 200ml

1500

Unid

79

Suco de Fruta caju garrafa 500 ml – Referência Sufresh
ou Similar.

230

Frascos

80

Suco de Fruta goiaba garrafa 500 ml – Referência
Sufresh ou Similar.

230

Frascos

81

Suco de guaraná concentrado com 1000ml.

180

Frascos

82

Suco de maracujá 500ml - Referência Sufresh ou Similar.

230

Frascos

83

Tomate, sendo fresco e com grau de maturação
intermediária. Apresentando odor agradável, consistência
firme, sem perfurações, machucados ou manchas.

124

Kg

84

Vagem imaturas, tenras e com sementes.

24

Kg

85

Vinagre de vinho branco resultante da fermentação
acética do vinho ou outros líquidos alcoólicos, deverá
atender a legislação de alimentos em vigor, observando
as boas práticas de manufatura, em embalagem
apropriada, garrafa de 750 ml.

24

Unid.

VALOR TOTAL: R$
Total por extenso: ____________________________________________________________________________
Caso sejam ofertados lances, será fixado, ao vencedor do certame, prazo de 48 horas, a contar do resultado e lavratura
da ata, para apresentação de nova proposta reajustada em conformidade com o valor adjudicado, se for o caso.
DECLARAMOS que o preço cobrado inclui todos os custos diretos e indiretos, tributos, despesa com contratação de
pessoal, materiais de consumo, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
Contrato.
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado
pela contratante.

Os dados bancários de nossa empresa são:
Banco: ____________________________________
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Agência: ___________________________________
Conta Corrente nº: ___________________________
Finalmente, DECLARAMOS que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa
plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.

_____________________________ , _____ de ___________ de 2018.
Local e data

___________________________________
Nome e assinatura do Representante Legal
CPF nº _____________________________
Carimbo da empresa
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