
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 uso 

junto à Oficina de Padaria e nos projetos sociais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO 

PRESENCIAL 027/2016, 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 uso junto à Oficina de Padaria e nos projetos sociais, 

sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Item Quant. Unidade Produto Marca R$ 

Unitário 

R$ 

Total 

1 100 Pacote Açúcar cristal 05 kg, acondicionados em 

embalagens plásticas, embalagem de 5 kg. 

   

2 15 Pacote Biscoito doce tipo Maria, contendo farinha de 

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

contém glúten, acondicionadas em embalagens 

plásticas de kg. 

   

3 40 Caixa Gelatina em pó 85 g, com corante e açúcar 

refinado, vários sabores, cx c/85 g 

   

4 80 Caixa Pudim em pó 85 g, com corante e açúcar 

refinado, vários sabores, cx c/85 g 

   

5 100 Pacote Suco em pó diversos sabores 35 g, não 

fermentado, pacotes de 35 g, distribuídos em 

diversos sabores. 

   

6 150 Unid. Óleo de soja (900 ml), embalagem pet com 

900 ml 

   

7 95 Pacote Milho 500 g para pipoca  
   

8 80 Unid. Café solúvel 200 g, embalagem de vidro 
   

9 100 Caixa Chá diversos sabores, caixa com 10 sachês de 

18 g cada. Distribuídas em chá de maçã, erva-

doce, endro, camomila, maracujá, abacaxi, 

cidreira (exceto chá preto), 

   

10 300 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, tamanho médio, intacta, de 1
a
 

qualidade 

   

12 50 Maço Tempero verde 150 g 
   

13 80 Kg Salsicha sem corante para cachorro quente, 
   



embalagem fechada de 500 g, ausente de 

corante e pimenta, com data de fabricação e 

validade 

14 70 Kg Salsichão misto com carne suína e carne 

bovina, peças separadas, resfriado, com selo 

de garantia do Serviço de Inspeção Federal 

(SIF), do Ministério da Agricultura, com data 

de validade. 

   

15 70 Kg Mortadela 
   

16 150 Kg Carne de gado moída, de primeira, congelada, 

sem sebo, em embalagem de 500g, com 

procedência e selo de garantia do Serviço de 

Inspeção Federal (SIF), do Ministério da 

Agricultura, com data de validade. 

   

17 50 Kg Carne de gado, de primeira, resfriada, sem 

sebo, por kg, com procedência e selo de 

garantia do Serviço de Inspeção Federal (SIF), 

do Ministério da Agricultura, com data de 

validade. 

   

18 200 Kg Peito de frango congelado, tipo filé, congelado 

com adição de água de no máximo de 6%. 

Aspecto próprio, não amolecida e nem 

pegajosa, cor própria sem manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com 

ausência de sujidades, parasitos e larvas, 

embalagem de 1 kg, com registro no SIF ou 

CISPOA. 

   

19 50 Kg Queijo tipo colonial 
   

20 80 Unid. Leite condensado 395 g 
   

21 100 Unid. Creme de leite, UHT, 200 g 
   

22 17 Pacote Amido de milho 01 kg, bom estado de 

conservação, embalagem de 01 kg. 

   

23 2 Unid. Aguardente de cana 800 ml 
   

24 8 Unid. Xarope framboesa 900 ml 
   



25 20 Unid. Vinagre de álcool branco 750 ml 
   

26 50 Kg Manteiga colonial 
   

27 170 Pacote Farinha de trigo especial, tipo 1, 05 kg, 

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 05 kg. Prazo mínimo 

de validade de 04 meses e data de fabricação 

de até 30 dias. 

   

28 60 Pacote Fermento em pó químico 250 g, embalagem 

plástica de 250 gramas. Ingredientes básicos: 

amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato 

monocálcico e bicarbonato. 

   

29 60 Pacote Fermento instantâneo 500 g, com levedura, 

seco, biológico, pacote de 500 g 

   

30 20 Pacote Baunilha em pó 01 kg 
   

31 12 Pacote Orégano 200 g 
   

32 80 Unid. 

 

Chocolate em pó, de preparo instantâneo, 

aromatizado artificialmente, contendo cacau 

em pó, maltodextrina (extrato de malte), 

estabilizantes e emulsificante lecitina de soja, 

deve conter 30% de cacau, em embalagem de 

400 g. Deve conter o registro no MS, data de 

fabricação com prazo de validade e número 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 70 Pacote Coco ralado com açúcar, fresco, úmido, 

pacotes de 100 g 

   

34 76 Pacote Coco ralado sem açúcar, fresco, úmido, 

grosso, pacotes de 100 g 

   



35 22 Pacote Farinha de rosca fina 
   

36 28 Unid. Doce de leite em pasta 01 kg, sem corante, 

embalagem plástica atóxica de 1 kg 

   

37 80 Frasco Erva doce frasco de 18 g 
   

38 130 Lata Pêssego em calda lata 450 g 
   

39 50 Lata Abacaxi em calda 450 g 
   

40 4 Kg Aveia em flocos média, embalagem plástica de 

kg. Contém glúten. 

   

41 4 Kg Frutas cristalizadas 
   

42 48 Caixa Caldo de galinha cx 12 tabletes 
   

43 20 Caixa Caldo de carne, caixa 120 g 
   

44 28 Kg Goiabada 
   

45 30 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 88 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 30 Pacote Arroz tipo 1, 05 kg, classe longo, sub polido, 

acondicionados em embalagens plásticas, boa 

qualidade, embalagem de 05 kg 

   

49 12 Unid. Maionese 500 g 
   

50 40 Pacote Polvilho azedo 500 g 
   

51 95 Sachê Ervilha em conserva 300 g 
   

52 100 Sachê Milho verde em conserva 300 g 
   



53 200 Pote Creme de leite pasteurizado pote 350 g (nata) 
   

54 30 Unid. Canela em pó 23 g, com data de fabricação e 

validade 

   

55 20 Unid. Canela em pau 13 g, com data de fabricação e 

validade 

   

56 30 Pacote Noz moscada moída, embalagem com 22 g 
   

57 30 Pote Cravo moído 28 g 
   

58 20 Kg Melado colonial 
   

59 90 Kg Margarina com sal kg, 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. 

   

60 300 Litro Leite pasteurizado, 3% de gordura 

homogeneizada, gordura saturada 3,6%, sódio 

até 110mg, constar na embalagem data de 

validade, embalagem de 01 litro. 

   

61 150 Pacote Leite em pó integral kg 
   

62 10 Pacote Farinha de milho fina kg, bom estado de 

conservação, pacote de 01 kg 

   

63 14 Pacote Farinha de milho média kg, bom estado de 

conservação, pacote de 01 kg 

   

64 14 Pacote Farinha de mandioca branca, fina, 01 kg, bom 

estado de conservação 

   

65 150 Kg Cebola sem manchas, machucaduras, bolores, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. Conservação 

adequada para o consumo em kg 

   

66 150 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. 

67 20 Kg Mel colonial 
   

68 15 Pote Cravo da índia 13 g 
   

69 30 Kg Banha colonial 
   

70 100 Kg Chocolate granulado 
   

71 100 Pacote Açúcar refinado, embalagem lacrada, contendo 

01 kg 

   

72 10 Kg Açúcar de cor várias cores 
   

73 30 Pacote Sal refinado iodado, cloreto de sódio, extraído 

de fontes naturais, aparência: cristais de 

granulados uniformes, não devendo pegajoso, 

embalagem de 01 kg 

   

74 17 Lata Milk-shake morango, baunilha e chocolate, 

400 g 

   

75 58 Sachê Extrato de tomate. Ingredientes: tomate, sal e 

açúcar. Embalagem de alumínio, asséptica, 

peso líquido 260 gramas. Não contém glúten. 

Validade mínima de 6 meses e fabricação de 

até 30 dias da data de entrega. 

   

76 50 Pacote Feijão preto tipo 1, 01 kg, solto, bom estado de 

armazenamento e conservação, apto para o 

consumo, pacote de 01 kg. 

   

77 30 Pacote Lentilha, pacote 500 g, classe graúda, tipo 1. 

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 6 meses a contar da data de entrega. 

Suas condições deverão estar de acordo com as 

leis vigentes, devidamente identificado com o 

   



número de registro no órgão competente, com 

rótulo contendo todas as informações do 

produto. 

78 250 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 

   

79 50 Kg Mamão formosa, firme, maturação média, sem 

manchas, machucaduras, bolores, ferrugem ou 

outros defeitos que possam alterar sua 

aparência e qualidade. Conservação adequada 

para o consumo. 

   

80 150 Kg Maçã, firme, maturação média, sem manchas, 

machucaduras, bolores, ferrugem ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Conservação adequada para o 

consumo. 

   

81 250 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. 

   

82 20 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 

   

83 10 Kg Alho em cabeça. Conservação adequada para o 

consumo. 

   

84 100 Unid. Pepino em conserva, peso líquido 500 g, peso 

drenado 300 g. 

   

85 10 Pacote Sagu 500 g, tipo 1, com data de fabricação e 

validade. 

   

86 10 Pacote Bala sabor iogurte, pacote de 500 g 
   



87 10 Pacote Pirulito 500 g, sabor de frutas 
   

88 60 Pacote Bombom pacote de kg, em bom estado de 

conservação para consumo. 

   

89 50 Fardo Refrigerante com gás, fardos com 6 frascos de 

2 l, diversos sabores. 

   

90 50 Pacote Amendoim colonial descascado, cru, em 

estado de conservação para o consumo, pacote 

com 500 g. 

   

91 100 Pacote Tempero em pó, em sachês, com 12 unidades, 

sabores carne, legume e salada 

   

92 30 Kg Repolho verde, íntegra, em bom estado de 

conservação. 

   

93 100 Unid. Abacaxi em fruta, sem manchas, 

machucaduras, bolores, ferrugem ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Conservação adequada para o 

consumo. 

   

94 20 Kg Beterraba, sem manchas, machucaduras, 

bolores, ferrugem ou outros defeitos que 

possam alterar sua aparência e qualidade. 

Conservação adequada para o consumo. 

   

95 7 Maço Couve em folhas verde, sem manchas, 

machucaduras, bolores, ferrugem ou outros 

defeitos que possam alterar sua aparência e 

qualidade. Conservação adequada para o 

consumo. 

   

96 85 Unid. Alface, tipo salada, na coloração verde, em 

bom estado de consumo. 

   

97 20 Kg Chuchu, sem manchas, machucaduras, bolores, 

ferrugem ou outros defeitos que possam alterar 

sua aparência e qualidade. Conservação 

adequada para o consumo.  

   

98 12 Pacote Açúcar mascavo, enriquecido com ferro e 

acido fólico, embalagem com 1 Kg 

   



99 10 Pacote Farinha de centeio, pacote com kg, bom estado 

de conservação, constar na embalagem data de 

validade. 

   

100 100 Pote Emulsificante, pote 90 g, constar na 

embalagem data de validade. 

   

101 5 Caixa Iogurte natural, pote 170 g, caixa c/12 unid. 
   

102 8 Unid. Anilina comestível, cores vermelho, amarelo, 

verde e rosa, frasco de 40 ml. 

   

TOTAL  

 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


