
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 a 

alimentação escolar para consumo e uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Escolas 

Filantrópicas e nos Programas AABB Comunidade e Ações Complementares, deste Município, 

declarando que estamos de acordo com as condições do PREGÃO PRESENCIAL 040/2014, bem 

como com as Leis no 10.520/2002, no 8.666/93 e Decretos Federais nos 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. 

3. A proponente é uma empresa enquadrada como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte conforme Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial, anexa. 

 

Data e local. 

 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODELO DE PROPOSTA 
Fornecimento de gêneros alimentícios para a alimentação escolar para consumo e uso nas 

Escolas da Rede Municipal de Ensino, nas Escolas Filantrópicas e nos Programas AABB 

Comunidade e Ações Complementares, deste Município 

Item Quant. Un. Descrição Marca R$ 
Unitário 

R$ 
Total 

1. 100 Kg Abobrinha, com polpa intacta e limpa, 
tamanho médio, sem brotos, sem rachaduras, 
sem bolores, de 1ª qualidade, acondicionado 
em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. 

   

2. 190 pct 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 2kg líquido. 
O produto e a embalagem devem obedecer à 
legislação vigente. Validade mínima de 6 
meses, e fabricação de até 30 dias da entrega. 

   

3. 15 Kg Alho, graúdo, bulbo inteiro, sem brotos, sem 
grãos chochos, machucados, novo de 1ª 
qualidade, com prazo de validade semanal. 
Acondicionado em embalagem transparente e 
resistente. 

   

4. 305 Pct Arroz: tipo 1, classe longo, sub polido, 
acondicionados em embalagens plásticas, boa 
qualidade, embalagem de 2kg. 

   

5. 2325 Kg Banana Nanica: Peso médio: 50 g. 
Originário de planta sadia, destinado ao 
consumo “in natura”, estar fresca, ter atingido 
o grau máximo de tamanho, aroma, cor e 
sabor característicos das variedades, com grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e o 
armazenamento, permanecendo adequadas 
para o consumo mediato e imediato. Sem 
lesões provocadas por insetos, doenças ou 
mecânicas, não conter substância terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderentes à 
superfície da casca, estarem isentos de 
umidade externa anormal, aroma e sabor 
estranhos, estarem livres de resíduos de 
fertilizantes. Não empedrada, tamanho médio 
e uniforme. Quanto às características 
microbiológicas, deverá obedecer a 

   



LEGISLAÇÃO CABÍVEL. 
6. 100 Kg Batata doce, in natura, intacta e limpa, 

tamanho médio, sem brotos e sem rachaduras, 
nova, de 1ª qualidade, com casca sã. 
Acondicionado em embalagem transparente e 
resistente, com etiqueta de pesagem e prazo 
de validade semanal. 

   

7. 150 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. 

   

8. 1625 Litro Bebida Láctea: com leite integral, sabor 
Morango. Embalagens de 1000ml, 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. 

   

9. 140 Pct Biscoito Maria: contendo farinha de trigo 
enriquecida com ferro e acido fólico, contém 
glúten, acondicionadas em embalagens 
plásticas de 400g. 

   

10. 140 Pct Biscoito Salgado: Tipo água e sal, contendo 
basicamente farinha de trigo, gordura vegetal 
hidrogenada, sal. Embalagem primária: 
pacotes de 400g, líquido, devidamente 
identificado conforme determina a legislação. 
O produto, assim como sua embalagem, 
deverá estar em conformidade com a 
legislação vigente, constando marca, data de 
fabricação e validade mínima de 6 meses. 

   

11. 530 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. 

   

12. 170 Kg Carne de Frango: tipo filé de Peito, carne de 
frango tipo 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 no 
SIF ou SISP. 

   

13. 624 kg Carne de gado moída: de primeira, 
congelada, sem sebo, em embalagem de 
500gr. Com procedência e selo de garantia do 
serviço de Inspeção Federal (SIF), do 
Ministério da Agricultura, data de validade. 

   



14. 150 Kg Carne Suína Picada, tipo Lombo, 
Congelada, sem gordura visível e sem osso. 
Aspecto próprio, não pegajosa, sem cheiro e 
sabor próprio. Embalagem primária 
individual de 1kg, constituída de plástico 
atóxico transparente, livre de insetos, 
microrganismo de outra  impureza que 
venham comprometer  o armazenamento e a 
saúde humana. Com registro do órgão 
competente (SIM, CISPOA ou SIF).  Com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade. Apto 
para o consumo. 

   

15. 160 Kg Cebola,  lisa, firme, tamanho médio, sem 
brotos, nova, de 1ª qualidade, com casca sã, 
sem rupturas. Acondicionado em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. 

   

16. 400 kg Cenoura: sem folhas, lisa, com polpa intacta 
e limpa, com coloração e tamanho médio, 
nova, 1ª qualidade, com casca sã, sem 
rupturas. Acondicionado em embalagem 
transparente e resistente, com etiqueta de 
pesagem e prazo de validade semanal. 

   

17. 50 Kg Doce de leite em pasta: sem corante, 
embalagem plástica atóxica de 1 kg.    

18. 62 Pct 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. 

   

19. 65 Pct 
 

Farinha Láctea: Sabor natural, ingredientes: 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, 
minerais, sal e aromatizantes, contendo 
glúten. Embalagem primária: em lata de 400g, 
livre de perfurações, descamações e amassos. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses e data 
de fabricação de até 30 dias. 

   

20. 100 Kg 
 

Feijão Carioca: 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 01kg, devidamente 
impressas as informações exigidas por lei. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses e data 
de empacotamento de até 30 dias. 

   

21. 180 Kg 
 

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 01kg, devidamente 
impressas as informações exigidas por lei. 
Prazo mínimo de validade de 6 meses e data 
de empacotamento de até 30 dias. 

22. 93 Un Fermento em pó químico: embalagem 
plástica de 250 gramas. Ingredientes básicos: 
amido de milho, fosfato monocálcico, 
bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. 
Não contém glúten. 

   

23. 3.360 Litro Leite: em sachê integral longa vida. 
Embalagem de polietileno, capacidade de 1 
litro. 

   

24. 56 Pct 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: 500g. Validade 
mínima de 06 meses a contar da data de 
entrega. Suas condições deverão estar de 
acordo com as leis vigentes, devidamente 
identificado com número de registro no órgão 
competente, com rótulo contendo todas as 
informações do produto. 

   

25. 2105 Kg   Maçã fugi extra: Produto procedente de 
planta sadia, destinado ao consumo “in 
natura”, devendo se apresentar fresca, ter 
atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor 
e sabor próprios da variedade, apresentar grau 
de maturação tal que lhe permita suportar a 
manipulação, o transporte e a conservação em 
condições adequadas para o consumo mediato 
e imediato. Não estarem danificadas por 
quaisquer lesões de origem física, mecânica 
ou por insetos e doenças que afetem suas 
características. Não conter substância terrosa, 
sujidades, produtos químicos ou corpos 
estranhos aderentes à superfície da casca, 
estarem isentos de umidade externa anormal, 
aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e 
uniforme. PADRÕES CONFORME 
LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

   

26. 65 Pct Macarrão tipo Letrinha: Com ovos, 
vitaminado, composto de matéria-prima de 
primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de 
material terroso, parasitas. Embalado 
empacotes com 500g aproximadamente. 
Validade mínima de 6 meses, e fabricação de 
até 30 dias da entrega. 

   



27. 60 Pct Macarrão tipo Parafuso: Com ovos, 
vitaminado, composto de matéria-prima de 
primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de 
material terroso, parasitas. Embalado em 
pacotes com 500g.  Prazo de validade mínima 
de 6 meses e fabricação de até 30 dias da 
entrega. 

   

28. 1890 Kg Mamão Formosa: de primeira, apresentando 
grau de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação, o transporte e a 
conservação em condições adequadas para o 
consumo. 

   

29. 15 Pote Margarina: Margarina cremosa em potes 
plásticos de 500g com sal. Produto que se 
apresenta sob a forma de emulsão plástica ou 
fluída contendo obrigatoriamente os 
ingredientes leite, seus constituintes, sem 
gordura trans, óleos e/ou gorduras 
comestíveis, sal e água, deverá conter no 
mínimo 80% de lipídios. Produzida a partir 
da interesterificação dos ácidos graxos, 
recebendo assim, comercialmente, a 
designação "livre de gordura trans”. Deve 
conter vitaminas e outras substâncias 
permitidas, desde que estejam no rótulo. 
Margarina fabricada a partir de matérias 
primas selecionadas, livre de matéria terrosa, 
parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. 
Rotulagem Nutricional Obrigatória. 
Embalagem de plástico, atóxico, individual 
com 500 g. Validade: No mínimo 6 (seis) 
meses a partir da data de entrega. 

   

30. 100 Un Milho verde: em embalagem tetrapack, com 
peso líquido drenado de aproximadamente 
200gr. Sem sinais de alterações 
(estufamentos, corrosões internas, 
amassamentos, vazamentos). Validade 
mínima de 12 meses e fabricação de até 90 
dias da entrega. 

   

31. 100 Kg Moranga, com polpa intacta e limpa, 
tamanho médio, sem brotos, sem rachaduras, 
sem bolores, de 1ª qualidade, acondicionado 
em embalagem transparente e resistente, com 
etiqueta de pesagem e prazo de validade 
semanal. 

   

32. 266 Un Óleo de soja: Alimentício. Produto refinado e 
de acordo com os padrões legais. Deverá 
conter Vitamina E, e ser acondicionado em 
embalagens plásticas de 900ml. Validade 
mínima de 4 meses, e fabricação de até 30 
dias da entrega. 

   



33. 65 Dz 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. 

   

34. 1.005 Kg Pão tipo cachorro quente: peso por unidade 
de 50g,  feito no dia da entrega. Contém 
glúten. 

   

35. 53 kg Pimentão verde, de boa qualidade, 
conservada as características organolépticas 
do produto para o consumo humano. Deve 
apresentar etiqueta de pesagem e prazo de 
validade semanal. 

   

36. 100 Un 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. 

   

37. 260 Pct Polvilho azedo: pacote de 500g, com data de 
fabricação e validade.    

38. 50 kg Queijo, tipo mussarela, fatiado, de boa 
procedência, sem apresentar mofo ou 
incoformidades.  Na embalagem devera 
constar a data de fabricação, de validade e o 
numero do lote. Deve estar registrado no 
Ministério de Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 

   

39. 50 Pct Sagu: tipo 1,  pacote de 500g, com data de 
fabricação e validade.    

40. 150 kg Sal: Refinado Iodado, beneficiado e isento de 
sais de cálcio e magnésio, impurezas 
orgânicas, areias e fragmentos de conchas. 
Produzido e embalado em conformidade com 
a legislação vigente. Embalagem primária: 
pacotes com 1kg líquido. O produto a ser 
entregue não poderá ter validade mínima de 6 
meses a vencer. 

   

41. 35 kg Salsicha: para cachorro quente, embalagem 
fechada de 500 gramas, ausente de corantes e 
pimenta, com data de fabricação e validade. 

   

42. 100 Un Seleta de legumes: em embalagem tetrapack, 
com peso líquido drenado de 
aproximadamente 200gr. Sem sinais de 
alterações (estufamentos, corrosões internas, 
amassamentos, vazamentos). Validade 
mínima de 12 meses e fabricação de até 90 
dias da entrega. 

   

43. 610 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. 

   



44. 180 Un Vinagre de maçã: Produto translúcido e de 
cor, sabor e odor característico. Embalagem 
primária: Frascos plásticos de 
aproximadamente 750ml, devidamente 
rotulados, de acordo com a legislação vigente. 
Validade mínima de 6 meses, e fabricação de 
até 30 dias da entrega. 

   

TOTAL  
 

Data e local. 

 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal da empresa 


