
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 para 

atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, coordenado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, deste Município, declarando que estamos de acordo com as condições do 

PREGÃO PRESENCIAL 018/2015, 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 para atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial – 

CAPS, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

 

Item Quant. Unidade Produto Marca R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 15 PACOTE 

AÇÚCAR CRISTAL contendo sacarose, peneirado, 

originário do suco da cana, livre de fermentação, 

isento de matérias terrosas, parasitas e detritos 

animais e vegetais, contendo aproximadamente 

99,2% de Glicídios, rotulada de acordo com a 

legislação vigente. Embalagem primária transparente, 

incolor, termossoldado, contendo 5kg líquido. 

Validade mínima de 12 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

Pacote com 02 kg. 

   

2 15 PACOTE 

ARROZ TIPO 1 classe longo, sub polido, 

acondicionados em embalagens plásticas, boa 

qualidade, embalagem de 5kg. Validade mínima de 

12 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

3 10 PACOTE 

LENTILHA obtido de grãos, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprio, com ausência de umidade, isento de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem plástica 

flexível, atóxica, resistente, com peso de 500gr. 

Validade mínima de 12 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

4 10 PACOTE 

FARINHA DE TRIGO enriquecida com ferro e ácido 

fólico, tipo especial. Obtido de grãos de trigo sadios, 

isentos de matéria terrosa e parasita, não podendo 

estar úmida, fermentada ou rançosa, embalada em 

pacote de 5kg. Prazo mínimo de validade de 6 meses 

da data de entrega e fabricação/embalamento não 

superior a 60 dias 

   

5 6 UNIDADE 
CANELA EM PÓ embalagem de 23gr. Prazo mínimo 

de validade de 18 meses da entrega e 
   



fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

6 4 UNIDADE 

CRAVO Composição: cravo da índia. Pacote de 7 a 

10gr. Prazo mínimo de validade de 18 meses da data 

de entrega e fabricação/embalamento não superior a 

60 dias. 

   

7 3 UNIDADE 

CANELA EM RAMA embalagem de 23gr. Prazo 

mínimo de validade de 18 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

8 10 PACOTE 

PIPOCA DE MILHO embalagem de 500 gramas. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data de 

entrega e fabricação/embalamento não superior a 60 

dias. 

   

9 30 PACOTE 

BISCOITOS SALGADOS tipo água e sal, contendo 

basicamente farinha de trigo, gordura vegetal 

hidrogenada, sal. Embalagem primária: pacotes de 

400gr. Validade mínima de 6 meses da data de 

entrega e fabricação/embalamento não superior a 60 

dias. 

   

10 30 PACOTE 

BISCOITO DE CÔCO contendo basicamente farinha 

de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido 

de milho. Deve apresentar sabor característico de 

côco e agradável. Embalagem primária: pacotes de 

400gr.líquido. Prazo mínimo de validade de 6 meses 

da data de entrega e fabricação/embalamento não 

superior a 60 dias. 

   

11 30 PACOTE 

BISCOITO TIPO MARIA contendo farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fólico, contém glúten, 

acondicionadas em embalagens plásticas de 400gr. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data de 

entrega e fabricação/embalamento não superior a 60 

dias. 

   

12 15 FRASCO 

ÓLEO DE SOJA alimentício, produto refinado e de 

acordo com os padrões legais. Deverá conter 

Vitamina E, e ser acondicionado em embalagens 

plásticas de 900 gr. Validade mínima de 6 meses da 

data de entrega e fabricação/embalamento não 

   



superior a 60 dias. 

13 10 PACOTE 

FARINHA DE MILHO TIPO 1 grossa. Embalagem 

plástica contendo 1kg, livre de parasitas, odores 

estranhos, substâncias nocivas, prazo de validade 

mínimo de 06 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

14 20 PACOTE 

MACARRÃO TIPO SPAGHETTI com ovos, 

vitaminado, composto de matéria prima de primeira 

qualidade, sãs e limpas, isenta de material terroso, 

parasitas. Embalado em pacotes com 500gr. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

15 20 PACOTE 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO com ovos, 

vitaminado, composto de matéria-prima de primeira 

qualidade, sãs e limpas, isenta de material terroso, 

parasitas. Embalado em pacotes com 500gr. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

16 50 DÚZIA 

OVOS DE GALINHA vermelhos, frescos, casca 

firme e homogênea, liso, sem rachaduras. Validade 

mínima de 15 dias. Embalagem plástica de 

acondicionamento com 12 unidades. 

   

17 20 QUILO 
PÃO FRANCÊS (cacetinho), com glúten. Prazo de 

validade semanal. 
   

18 20 UNIDADE 

POLPA DE TOMATE Ingredientes: tomate, sal e 

açúcar. Embalagem tetrapack, asséptica, peso líquido 

260gr. Não contém glúten. Prazo mínimo de validade 

de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

19 15 PACOTE 

SUCO EM PÓ não fermentado, pacotes de 1kg, 

diversos sabores. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data de entrega e fabricação/embalamento 

não superior a 60 dias. 

   

20 40 QUILO 

SALSICHÃO MISTO com carne bovina e suína, 

peças separadas, resfriado, com selo de garantia do 

Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal, 

   



prazo de validade de no mínimo 45 dias. 

21 60 QUILO 

CARNE DE GADO MOÍDA DE 2ª congelada, sem 

sebo, resfriado, com selo de garantia do Serviço de 

Inspeção Federal, Estadual ou Municipal, prazo de 

validade de no mínimo 45 dias. 

   

22 40 QUILO 

CARNE DE GADO DE 2ª resfriada, sem sebo 

resfriado, com selo de garantia do Serviço de 

Inspeção Federal, Estadual ou Municipal, prazo de 

validade de no mínimo 45 dias. 

   

23 40 QUILO 

CARNE DE FRANGO tipo filé de peito, carne de 

frango tipo peito congelado com adição de água de no 

máximo 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 1kg, com registro no 

Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal. 

Prazo de validade de no mínimo 45 dias 

   

24 20 LATA 

SARDINHA COM MOLHO de 125 gramas cada, lata 

não amassada. Prazo mínimo de validade de 12 meses 

da data de entrega e fabricação/embalamento não 

superior a 60 dias. 

   

25 30 UNIDADE 

LEITE PASTEURIZADO 3% de gordura 

homogeneizada, gordura saturada 3.6% sódio até 110 

gr. Embalagem de 1 litro. 

   

26 4 UNIDADE 

CAFÉ EM PÓ produto devidamente selecionado, 

beneficiado, torrado e moído. Embalagem de 500gr, 

com selo da ABIC. Prazo mínimo de validade de 6 

meses da data de entrega e fabricação/embalamento 

não superior a 60 dias. 

   

27 6 UNIDADE 

MARGARINA sem gordura 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 de 500 gramas. Na embalagem 

original, devidamente identificada, com rótulo 

   



contendo todas as informações do produto de acordo 

com a legislação vigente. Prazo de validade de no 

mínimo 30 dias 

28 8 UNIDADE 

ORÉGANO de 100 gramas cada. Prazo mínimo de 

validade de 12 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

29 8 QUILO 

QUEIJO COLONIAL novo, tamanho médio, cor 

normal, acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiquetas de pesagem e dentro do 

prazo de validade. 

   

30 15 QUILO 

CEBOLA sem manchas, machucaduras ou com 

bolores, sem ferrugem ou outros defeitos que possam 

alterar a aparência e a qualidade. Lisa, firme, tamanho 

médio, sem brotos, nova, de 1º qualidade. 

Acondicionado em embalagem transparente e 

resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

   

31 20 QUILO 

TOMATE tipo salada, tamanho de médio a grande, de 

primeira, com aproximadamente 60% de maturação, 

sem ferimentos ou defeitos, sem manchas, com 

coloração uniforme e brilho e prazo de validade 

semanal. 

   

32 6 PACOTE 

SAL REFINADO iodado, beneficiado e isento de sais 

de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Embalagem primária: pacotes 

com 1kg líquido. Prazo mínimo de validade de 12 

meses da data de entrega e fabricação/embalamento 

não superior a 60 dias. 

   

33 5 QUILO 

ALHO graúdo, bulbo inteiro, sem brotos, sem grãos 

chochos, machucados, novo, de 1º qualidade. Com 

prazo de validade semanal. Acondicionado em 

embalagem transparente e resistente. 

   

34 15 QUILO 

CENOURA sem manchas, sem machucaduras, 

bolores, ferrugens e outros defeitos que possam 

alterar sua aparência e qualidade. Conservação 

adequada para o consumo. Sem folhas, lisa, com 

   



polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho 

médio, nova, de 1º qualidade, com casca sã, sem 

rupturas. Acondicionado em embalagem transparente 

e resistente, com etiqueta de pesagem e prazo de 

validade semanal. 

35 15 QUILO 

REPOLHO VERDE íntegra, em bom estado de 

conservação, novo, de 1º qualidade, folhas sãs, sem 

rupturas, com tamanho médio. Acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

   

36 30 MAÇO 

TEMPERO VERDE (salsinha e cebolinha), em maço, 

novo, brilhante, textura e consistência de vegetal 

fresco, de 1º qualidade, acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, pesando cerca 

de 150 gramas cada, com etiqueta de pesagem e prazo 

de validade semanal.  

   

37 15 QUILO 

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 e prazo de validade semanal. 

   

38 10 UNIDADE 

ACHOCOLATADO EM PÓ em pó de preparo 

instantâneo, aromatizado artificialmente, contendo 

açúcar, cacau, maltodextrina (extrato de malte), 

estabilizantes, aromatizantes, e emulsificante lecitina 

de soja. Devem conter 30% de cacau. Em embalagem 

de 400 gr. Deve conter registro no MS. Prazo mínimo 

de validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

39 5 PACOTE 

AMIDO DE MILHO em embalagem de 1kg. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

40 20 UNIDADE 

ERVILHA em embalagem tetrapack, com peso 

líquido drenado de aproximadamente 200gr. Sem 

sinais de alterações (estofamentos, corrosões internas, 

amassamentos, vazamentos). Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data de entrega e 

   



fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

41 40 UNIDADE 

GELATINA EM PÓ, diversos sabores em 

embalagem de 85gr de polietileno, opaco, atóxico. 

Prazo mínimo de validade de 6 meses da data de 

entrega e fabricação/embalamento não superior a 60 

dias e número de lotes aparentes com registro no MS. 

   

42 20 UNIDADE 

MILHO VERDE em embalagem tetrapack, com peso 

líquido drenado de aproximadamente 200gr. Sem 

sinais de alterações (estofamentos, corrosões internas, 

amassamentos, vazamentos). Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

43 10 PACOTE 

SAGU tipo 1, pacote de 500 gr. Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

44 10 PACOTE 

SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE 

embalagem fechada de 500 gr, ausente de corantes e 

pimenta. Prazo mínimo de validade de 45 dias da data 

de entrega e fabricação/embalamento não superior a 

15 dias. 

   

45 7 QUILO 

AIPIM com polpa intacta, descascada e limpa, nova, 

1º qualidade, tamanho grande, acondicionado em 

embalagem transparente e resistente, com etiqueta de 

pesagem e prazo de validade semanal. 

   

46 30 UNIDADE 

ALFACE LISA com folhas brilhantes, firmes e sem 

áreas escuras, frescas, com coloração e tamanho 

uniformes e típicos da variedade, sem sujidades ou 

outros defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade, livre de resíduos de fertilizantes. 

Acondicionada em embalagem transparente contendo 

etiqueta de pesagem e prazo de validade semanal. 

   

47 10 UNIDADE 

LEITE CONDENSADO 395 gr. Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

48 10 UNIDADE 
CREME DE LEITE UHT 200gr. Prazo mínimo de 

validade de 6 meses da data de entrega e 
   



fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

49 8 UNIDADE 

FERMENTO EM PÓ LÍQUIDO embalagem plástica 

de 250 gr. Ingredientes básicos: amido de milho ou 

fécula de mandioca, fosfato monocálcio e 

bicarbonato. Prazo mínimo de validade de 12 meses 

da data de entrega e fabricação/embalamento não 

superior a 60 dias. 

   

50 8 UNIDADE 

FERMENTO INSTANTÂNEO com levedura, seco, 

125 gr Prazo mínimo de validade de 12 meses da data 

de entrega e fabricação/embalamento não superior a 

60 dias. 

   

51 10 UNIDADE 

FEIJÃO PRETO tipo 1, solto, bom estado de 

armazenamento e conservação apto para o consumo, 

pacote de 1 kg. Embalagem primária: embalado em 

pacote plástico atóxico, transporte, termossoldado, 

resistente, com peso líquido de 1kg. Devidamente 

impresso as informações exigidas por lei. Prazo 

mínimo de validade de 6 meses da data de entrega e 

fabricação/embalamento não superior a 60 dias. 

   

TOTAL  

 
Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


