
ANEXO VI 

“MODELO DE PROPOSTA” 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ao, 

Excelentíssimo Senhor, 

Prefeito Municipal de Três de Maio 

 

Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de gêneros alimentícios, 

materiais de limpeza e higiene para uso junto à Oficina de Padaria, nos projetos sociais e para a 

manutenção da Casa de Passagem, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 016/2015, 

bem como com as Leis n
o
 10.520/2002, n

o
 8.666/93 e Decretos Federais n

os
 3.697/2000, 3.555/2002 e 

5.504/2005. 

1. O prazo de entrega do produto será até 05 (cinco) dias após o recebimento da 

requisição de mercadorias. 

2. O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE PROPOSTA 

 

Fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene para uso junto à Oficina 

de Padaria, nos projetos sociais e para a manutenção da Casa de Passagem, sob a coordenação 

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Item Quant Unidade Produto Marca R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 78 Pacote Açúcar cristalizado, acondicionados em 

embalagens plásticas, embalagem de 5 kg. 

   

2 16 Pacote Biscoitos Maria, contendo farinha de trigo 

enriquecida com ferro e acido fólico, contém glúten, 

acondicionadas em embalagens plásticas de kg. 

   

3 45 Caixa Gelatina em pó, com corante e açúcar refinado, 

vários sabores, cx c/85 g 

   

4 24 Caixa Pudim em pó, com corante e açúcar refinado, 

vários sabores, cx c/85 g 

   

5 190 Pacote Suco em pó, não fermentado, pacotes de kg, 

distribuídos em diversos sabores. 

   

6 187 Unid. Óleo de soja, embalagem pet 900 ml 
   

7 95 Pacote Milho pipoca pacotes de 500 g 
   

8 17 Unid. Café solúvel vidros de 200 g 
   

9 100 Caixa Caixa Chá (exceto o preto), cx c/ 10 sachês de 18 g 

cada. Distribuídas em chá de maçã, erva-doce, 

endro, camomila, maracujá, abacaxi, cidreira 

   

10 375 Dúzia Ovos de galinha: cor branca, médio, frescos, casca 

firme e homogênea, liso, limpo sem rachaduras. 

Validade mínima de 15 dias. Embalagem plástica 

com 12 (doze) unidades. 

   

11 20 Kg Cenoura sem manchas, machucaduras, bolores, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Conservação adequada para o 

consumo em kg 

   

12 25 Maço Tempero verde, maço de 125 g 
   

13 40 Kg Salsicha para cachorro quente, embalagem 
   



fechada de 500 gramas, ausente de corantes e 

pimenta, com data de fabricação e validade. para 

cachorro quente em kg 

14 7 Kg Salsichão, misto com carne suína e carne bovina, 

peças separadas, resfriado, com registro junto ao 

órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF), data de 

validade. 

   

15 42 Kg Mortadela kg 
   

16 105 Kg Carne de gado moída: de primeira, congelada, sem 

sebo, em embalagem de 500gr, com registro junto 

ao órgão competente (SIM, CISPOA ou SIF), data 

de validade. 

   

17 30 Kg Carne de gado para panela: de primeira, resfriada, 

sem sebo, por kg, com registro junto ao órgão 

competente (SIM, CISPOA ou SIF), data de 

validade. 

   

18 100 Kg Carne de Frango: tipo filé de Peito, congelado com 

adição de água de no máximo de 6%. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeada, cheiro e sabor próprio, 

com ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

embalagem de 1 kg, com registro junto ao órgão 

competente (SIM, CISPOA ou SIF). 

   

19 25 Kg Queijo colonial kg 
   

20 140 Unid. Leite condensado 395 g 
   

21 190 Unid. Creme de leite UHT 200 g 
   

22 20 Kg Amido de milho, bom estado de conservação, 

embalagem de 1 kg. 

   

23 2 Garrafa Aguardente de cana 800 ml 
   

24 7 Unid. Xarope framboesa 900 ml 
   

25 18 Unid. Vinagre de álcool branco 750 ml 
   

26 15 Kg Manteiga colonial kg 
   

27 198 Pacote Farinha de Trigo: Enriquecida com ferro e ácido 

fólico. Tipo Especial. Obtido de grãos de trigo sãos, 

   



limpos e isentos de matéria terrosa e parasita. Não 

podendo estar úmida, fermentada ou rançosa, 

devendo obedecer à legislação vigente, embalada 

em pacotes de 5kg. Prazo mínimo de validade de 4 

meses e data de fabricação de até 30 dias. 

28 92 Pacote Fermento em pó químico: embalagem plástica de 

250 gramas. Ingredientes básicos: amido de milho 

ou fécula de mandioca, fosfato monocálcico e 

bicarbonato. 

   

29 50 Pacote Lata Fermento instantâneo com levedura, seco, 

biológico, pacotes de 500 g 

   

30 20 Kg Baunilha em pó, pacote kg 
   

31 12 Pacote Orégano, pacote de 200 g 
   

32 84 Pacote 

 

Achocolatado em pó: 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. 

   

33 82 Pacote Coco ralado com açúcar, fresco, úmido pacotes de 

100 g 

   

34 20 Pacote Coco ralado sem açúcar, fresco, úmido, grosso, 

pacotes de 100 g 

   

35 24 Pacote Farinha de rosca fina 500 g 
   

36 32 Kg Doce de leite em pasta: sem corante, embalagem 

plástica atóxica de 1 kg 

   

37 112 Unid. Erva doce frascos contendo 18 g 
   

38 20 Lata Pêssego em calda lata com 450 g 
   

39 20 Lata Abacaxi em calda lata com 450 g 
   



40 4 Kg Aveia em flocos média, embalagem plástica de kg. 

Contém glúten. 

   

41 4 Kg Frutas cristalizadas kg 
   

42 53 Caixa Caldo de galinha, caixas 120 g 
   

43 8 Caixa Caldo de carne, caixa 120 g 
   

44 12 Kg Goiabada kg 
   

45 8 Kg Batata inglesa, inteira, lisa, com polpa intacta e 

limpa, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, 

sem manchas ou outros defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. 

   

46 22 Kg Carne de frango: tipo coxa e sobrecoxa congelada, 

com adição de água de no máximo 6%. Aspecto 

próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria 

sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor. Protegida 

com embalagem plástica e data de validade. 

   

47 60 Pacote Macarrão tipo spaguetti: com ovos, vitaminado, 

composto de matéria – prima de primeira qualidade, 

sãs e limpas, isenta de material terroso, parasitas. 

Embalado em pacotes com 500g. Com data de 

validade. 

   

48 15 Pacote 

 

Arroz tipo 1, classe longo, sub polido, 

acondicionados em embalagens plásticas, boa 

qualidade, embalagem de 5kg 

   

49 6 Pote Maionese pote de 500 g 
   

50 25 Pacote Polvilho azedo pacotes de 500 g 
   

51 95 Lata Ervilha em conserva 300 g 
   

52 110 Lata Milho verde em conserva 300 g 
   

53 145 Pote Creme de leite pasteurizado (nata) 350 g 
   

54 95 Pote Canela em pó pote de 28 g 
   

55 20 Pacote Canela em pau, pacote 18 g 
   

56 90 Pote Noz moscada moída pote de 22 g 
   

57 90 Pote Cravo moído, pote de 28 g 
   

58 20 Kg Melado colonial kg 
   

59 45 Kg Margarina: Sem gorduras trans. Oriunda de óleo 
   



vegetal comestível, contendo vitaminas, açúcar e 

cloreto de sódio dentro dos padrões legais. 

Produzido e embalado dentro das normas que 

determina a legislação. Cremosa, com adição de sal, 

embalada em potes plásticos com 500g. Na 

embalagem original, devidamente identificada, com 

rótulo contendo todas as informações do produto de 

acordo com a legislação vigente. 

60 445 Litro Leite pasteurizado, 3% de gordura homogeneizada, 

gordura saturada 3,6%,sódio até 110mg, constar na 

embalagem data de validade, embalagem de 1 litro. 

   

61 65 Kg Leite em pó integral pacote de kg 
   

62 40 Pacote Salamoníaco pacotes de 100 g 
   

63 10 Kg Farinha de milho fina, bom estado de conservação, 

pacote de 1 kg 

   

64 14 Kg Farinha de milho média, bom estado de 

conservação, pacote de 1 kg 

   

65 10 Kg Farinha de mandioca branca, fina, bom estado de 

conservação, pacote de 1 kg 

   

66 73 Kg Cebola sem manchas, machucaduras, bolores, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Conservação adequada para o 

consumo em kg 

   

67 60 Kg Tomate: tipo salada, tamanho médio a grande, de 

primeira, com aproximadamente 60% de maturação, 

sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, 

com coloração uniforme e brilho. 

   

68 15 Kg Mel colonial kg 
   

69 15 Pote Cravo da índia pote de 13 g 
   

70 15 Kg Banha colonial kg 
   

71 95 Pacote Chocolate granulado 200 g 
   

72 110 Kg Açúcar refinado especial pacote de 1 kg 
   

73 1 Kg Açúcar de cor de kg 
   

74 17 Kg Sal refinado iodado, cloreto de sódio, extraído de 
   



fontes naturais, aparência: cristais de granulados 

uniformes, não devendo pegajoso, embalagem de 1 

kg 

75 17 Lata Milk-shake lata de 400 g, distribuídos nos sabores 

de baunilha, morango e chocolate. 

   

76 58 Caixa Polpa de tomate. Ingredientes: tomate, sal e açúcar. 

Embalagem tetrapack, asséptica, peso liquido 260 

gramas. Não contém glúten. Validade mínima de 6 

meses e fabricação de até 30 dias da data de entrega. 

   

77 35 Kg Feijão preto tipo 1, solto, bom estado de 

armazenamento e conservação apto para o consumo, 

pacote de 1 kg. 

   

78 5 Pacote Lentilha: Obtido de grãos, com aspecto cor, cheiro 

e sabor próprios, com ausência de umidade; isento 

de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem plástica 

flexível, atóxica, resistente, com peso de: 500 g. 

Validade mínima de 06 meses a contar da data de 

entrega. Suas condições deverão estar de acordo 

com as leis vigentes, devidamente identificado com 

numero de registro no órgão competente, com rótulo 

contendo todas as informações do produto. 

   

79 189 Kg Laranja para suco, sem manchas, machucaduras, 

bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. Conservação 

adequada para o consumo em kg 

   

80 17 Kg Mamão papaia firme, maturação média, sem 

manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou 

outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Conservação adequada para o consumo. 

   

81 147 Kg Maçã fugi extra, ternas, lisas, maturação média, 

sem manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou 

outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Conservação adequada para o consumo. 

   

82 190 Kg Banana prata, maturação média, firme, inteira, sem 
   



manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou 

outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Conservação adequada para o consumo. 

83 12 Kg Pimentão verde sem manchas, machucaduras, 

bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. Conservação 

adequada para o consumo em kg 

   

84 1 Kg Alho em cabeça. Conservação adequada para o 

consumo. 

   

85 23 Vidro Pepino em conserva peso líquido 500 g, peso 

drenado 300 g. 

   

86 10 Pacote Sagu tipo 1, pacote de 500g, com data de fabricação 

e validade. 

   

87 6 Pacote Canjica de milho pacote de 500 g 
   

88 7 Pacote Bala iogurte pacote de 500 g 
   

89 6 Pacote Pirulito pacote de 500 g 
   

90 15 Kg Bombom pacote de kg, em bom estado de 

conservação para consumo. 

   

91 20 Fardo Refrigerante com gás, fardos com 6 frascos de 2 l, 

diversos sabores. 

   

92 25 Pacote Amendoim descascado, cru, em bom estado de 

conservação para consumo, pacote de 500 grs. 

   

93 30 Pacote Tempero em pó, em sachê, distribuídos nos sabores 

de carne, legumes e salada, pacotes com 12 unid. 

   

94 10 Kg Repolho verde, em kg, íntegra, em bom estado de 

conservação. 

   

95 90 Litro Bebida Láctea: com leite integral, sabores variados. 

Embalagens de 1000 ml, em pacotes de polietileno 

leitoso atóxico, isento de mofo, odores estranhos e 

substâncias nocivas, embalagens plástica, prazo 

mínimo de validade de 06 meses a partir da data da 

entrega. 

   

96 190 Unid. Abacaxi fruta, sem manchas, machucaduras, 

bolores, ferrugem ou outros defeitos que possam 

   



alterar sua aparência e qualidade. Conservação 

adequada para o consumo. 

97 10 Kg Beterraba, sem manchas, machucaduras, bolores, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Conservação adequada para o 

consumo. 

   

98 7 Kg Couve em folhas verde, sem manchas, 

machucaduras, bolores, ferrugem ou outros defeitos 

que possam alterar sua aparência e qualidade. 

Conservação adequada para o consumo. 

   

99 85 Unid. Alface, tipo salada na coloração verde, em bom 

estado de consumo. 

   

100 12 Kg Açúcar mascavo, enriquecido com ferro e acido 

fólico, embalagem com 1 Kg 

   

101 12 Unid. Leite de coco, vidros com 200 ml. 
   

102 7 Kg Farinha de centeio, pacote de kg, bom estado de 

conservação, constar na embalagem data de 

validade. 

   

103 5 Unid. Emulsificante, pote 90 g, constar na embalagem 

data de validade. 

   

104 2 Caixa Iogurte natural, pote 170 g, caixa c/12 unid. 
   

105 8 Unid. Anilina, comestível, frasco de 40 ml distribuídas 

nas cores vermelho, amarelo, verde, rosa. 

   

106 15 Fardo Papel higiênico branco picotado, folha dupla, 

pacotes com 4 rolos de 30m, fardos com 16 pacotes. 

   

107 60 Frasco Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: 

desinfetante e germicida. Composição aromática: 

eucalipto. Frasco de 2 litros. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. 

   

108 30 Cx. Pastilha, adesiva para vaso sanitário com diversas 

fragrâncias, caixa c/3 unidades. 

   

109 5 Unid. Rodo de madeira e espuma medindo 30 cm c/ 
   



cabo. 

110 4 Unid. Escova oval multiuso, pequena com cerdas de 

plástico e a parte superior de plástico. 

   

111 3 Unid. Rodo de limpeza em borracha, com cabo de 

madeira plastificada com rosca, suporte plástico 

medindo 40 cm, 01 borracha. 

   

112 48 Kg Sabão em pó, (espumante, multiação) de 1ª 

qualidade, caixa/pacote de 1 kg. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade 

e número de registro no Ministério e saúde. 

   

113 30 Frasco Amaciante de Roupas – 02 Litros. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade 

e número de registro no Ministério da Saúde. 

   

114 93 Pacote Papel toalha pacote c/ 2 rolos de 50 metros cada 
   

115 44 Unid. Sabonete, embalagem com (90g), composição: 

sabão base, manteiga de cacau, ácido cítrico, 

tetradibutil pentaeritritil hidroxihinamato, DTPA, 

EHDP, dióxido de titânio, derivado de sulfostiril 

bifenil, perfume. 

   

116 12 Unid. Saponáceo líquido cremoso 300 ml. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade 

e número de registro no Ministério da Saúde. 

   

117 70 Frasco Detergente líquido biodegradável 500 ml. 
   

118 5 Frasco Desodorizador de ambiente aerossol, embalagem 

de 400 ml. 

   

119 25 Pacote Lenço de papel pacote com 10 unidades. 
   

120 14 Caixa Fósforo, pacote c/ 10 unid. de cx. 
   

121 95 Rolo Sacos plásticos para embalar alimentos 

capacidade 7 l, com 100 unidades. 

   

122 105 Pacote Saco de lixo 100 litros, grosso, reforçado, pacotes 

c/ 5 unidades 

   



123 105 Pacote Saco de lixo 30 litros, grosso, reforçado, pacotes c/ 

10 unidades 

   

124 14 Par Luva de borracha para limpeza, tamanho M 
   

125 150 Unid. Touca descartável com elástico. Composição TNT 

100% polipropileno. Atóxico. Cor branca. 

   

126 6 Frasco Sabonete líquido para as mãos, antisséptico, 

neutro, biodegradável, cremoso, degermante, que 

reduz até 98% a flora bacteriana da pele. Suas 

propriedades cosméticas protegem e hidratam as 

mãos, possibilitando lavagens repetidas sem causar 

indesejáveis ressecamentos. Galão de 5 l. 

   

127 6 Unid. Refil de sabonete líquido para as mãos, 

antisséptico, neutro, biodegradável, cremoso, 

degermante, que reduz até 98% a flora bacteriana da 

pele. Suas propriedades cosméticas protegem e 

hidratam as mãos, possibilitando lavagens repetidas 

sem causar indesejáveis ressecamentos. Frascos de 

180 ml. 

   

128 40 Frasco Água sanitária: Princípio ativo, hipoclorito de 

sódio a 2.0 – 2.5% 100 – 250ppm. Embalagem de 2 

l. Este produto deve ter o registro no Ministério da 

Saúde, pois terá contato com os alimentos. Deve 

apresentar data de fabricação e validade e n° de lote. 

   

129 7 Frasco Desengordurante com espuma ativa tipo líquido. 

Aromatizado Frasco plástico de 500 ml, com 

gatilho. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, número do 

lote, validade. 

   

130 60 Pacote Guardanapo de papel tamanho 22x18 cm, pacote 

c/50 unid. 

   

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


