
                                        

 

  

                                           Estado do Rio Grande do Sul  
                               PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO 
 

 

Rua Fiorelo Piazetta, 95 – Fone (54) 3337-1166 – Fax (54) 3337-1164 
Caixa Postal 12 – CEP 99.930-000 – Estação - RS 

Visto da Procuradoria Geral 
______________ 

ANEXO I - PROPOSTA FINANCEIRA 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018 
 

Empresa: _______________________________________________________________________ 

ITEM PRODUTO QTDD MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

1.  Açúcar cristal branco pacote de 5 kg, de 1ª qualidade, dentro do prazo 

de validade; 
54 PC    

2.  Alimento achocolatado em pó 800g  57 PC    

3.  Amido de milho, pacote de 500g 16 PC    

4.  Arroz parabolizado, pacote de 5 kg, de 1ª qualidade, dentro do prazo 

de validade 
37 PC    

5.  Arroz polido, tipo 1, pacote de 5 kg, de 1ª qualidade, dentro do prazo 

de validade 
06 PC    

6.  Biscoito salgado integral, pacote de  aproximadamente 400g 

(ingredientes com farinha de trigo integral ou centeio) 
160 PC     

7.  Bolacha tipo Maria, pacote de 400g, prazo de validade de no mínimo 

de 06 meses 
55 PC    

8.  Café solúvel granulado, frasco de vidro de 200g 12 FR    

9.  Canela em pó, embalagem de aproximadamente 50 gramas 03 EB    

10.  Chocolate Granulado colorido, pacote de 500 gr 08 PC    

11.  Colorau, pacote de 500g 10 PC    

12.  Cravo da índia, embalagem de aproximadamente 50 gramas  03 EB    

13.  Creme vegetal sem sal, sem gordura trans, embalagem de 500g 25 EB     

14.  Doce de leite, cremoso, deve constar data de fabricação e prazo de 

validade 
06 KG    

15.  Extrato de Tomate embalagem de  850g 35 EB    

16.  Farinha de milho fina, deve constar data fabricação e prazo de 18 KG    
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validade 

17.  Farinha de milho média, deve constar data fabricação e prazo de 

validade 
32 KG    

18.  Farinha de trigo tipo 1, pacote de 05kg, deve constar na embalagem a 

data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 5 meses, 

enriquecido com ferro e ácido fólico 

18 PC    

19.  Fermento químico em pó, frasco de 250g, contendo prazo de validade 

e fabricação 
30 FR     

20.  Gelatina sabores diversos (kg) sendo: 

9 Kg sabor abacaxi e  

8 Kg sabor limão 

13 KG    

21.  Leite em pó integral, kg 

 
140 KG    

22.  Lentilha, pacote 500g 30 PC    

23.  Óleo de soja refinado, frasco 900 ml 

 
64 FR    

24.  Orégano, pacote 100g 

 
03 PC    

25.  Polvilho Azedo, embalagem de 500g, validade mínima de 2 meses 90 PC    

26.  Sagu (pacote de 500g) 72 PC    

27.   Sal refinado iodado  15 KG    

28.  Achocolatado em pó, Diet, sabor 100 % chocolate, sem adição de 

açúcares, embalagem de 210 gramas. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega. 

01 PC    

29.  Banana passa, zero adição de açúcar, embalagem de 180g,com 12 

unidades 
02 PC    

30.  Barra de chocolate ao leite Diet, pesando aproximadamente 25g a 

unidade, sem adição de açúcares 
08 UN    

31.  Biscoito Diet, tipo Cookies, sabores diversos, contendo aveia em flocos 06 EB    
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na composição. Embalagem de 150g. Validade mínima de 6 meses a 

contar da data de entrega.  

32.  Doce de amendoim para dietas de ingestão controlada de açucares 

(Paçoca Diet), embalagem de aproximadamente 102g, com 06 

unidades 

02 EB    

33.  Geleia de frutas Diet. Geleia diet para dieta de ingestão controlada de 

açúcares. Sabores diversos, em vidro com tampa de metal, fechado à 

vácuo, ou pote de plástico resistente. Contendo na embalagem 

aproximadamente 250g. Validade mínima de 1 ano 

02 EB    

34.  Pó para gelatina diet, diversos sabores, embalagem de 12g, data de 

validade mínima de 3 meses 
05 UN    

35.  Abacaxi (in natura) fruta fresca, sem batidas e machucados, grau 

médio de amadurecimento 
25 UN    

36.  Banana caturra, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade com 

cascas sãs 
685 KG    

37.  Batata inglesa branca, grau médio de amadurecimento, de 1ª 

qualidade 
430 KG    

38.  Cebola, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade 100 KG    

39.  Laranja para suco, de primeira, in natura, apresentando grau de 

maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de 

sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica 

oriunda de manuseio ou transporte 

215 KG    

40.  Maçã gala - livre de resíduos de fertilizantes, sujidades e danos por lesão 

de origem física ou mecânica; aroma, cor e sabor próprio da espécie, 

tamanho bem desenvolvido, uniforme e grau de maturação que 

suporte ao transporte e manuseio.  

602 KG    

41.  Mamão formosa, unidades de tamanho médio, fruta firme, sem 

machucados, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade 
374 KG    

42.  Manga, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de 16 KG    
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primeira qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; aroma, cor e 

sabor típicos da espécie, apresentando grau médio de maturação, 

isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos 

à superfície externa. não deve apresentar quaisquer lesões de origem 

física, mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes. 

43.  Pimentão grande, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade 15 KG    

44.  Tomate grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade 100 KG    

45.  Ervilha congelada, em embalagem plástica, de 400g, contendo a data 

de fabricação e vencimento. 
22 EB    

46.  Apresuntado fatiado de 1ª qualidade, dentro do prazo de validade 88 KG    

47.  Carne bovina 2ª moída, resfriada, embalada em pacotes de 1 kg, de 

ótima qualidade, devidamente selada, com especificação de peso, 

marca/procedência, dentro do prazo de validade 

300 KG    

48.  Carne bovina tipo patinho, resfriada, de 1ª qualidade, carne limpa de 

nervuras e ossos, embalagem transparente de aproximadamente 1 Kg, 

com no máximo 5% de gordura, devidamente selada, com 

especificação de peso, com rótulo contendo marca/procedência, 

prazo de validade e fabricação.  

197 KG    

49.  Retalhos de frango sem osso, congelado (tipo filezinho), embalado em 

embalagem transparente com capacidades de 1 kg por embalagem, 

devidamente selada, com especificação de peso, com rótulo contendo 

marca/procedência, prazo de validade e fabricação.  

220 KG    

50.  Creme de leite, embalagem de 200 gr, UHT, validade mínima de 6 meses 08 UN    

51.  Iogurte de polpa de fruta, sabor morango, DIET, (isento de açúcar) 

embalagem tipo bandeja de 600 g, com 6 unidades, validade mínima 

de 20 dias, temperatura máxima de 7°C ou conforme especificação do 

fabricante 

20 UN    

52.  LEITE UHT – suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370 

de 04/09/97, livre de parasitas e de qualquer substância nociva. 

Embalagem tetrapak esterilizada e hermeticamente fechada, contendo 

660 L    
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1 litro. Prazo de validade 04 meses a contar da data de entrega. 

 

53.  LEITE UHT INTEGRAL ZERO LACTOSE, indicado para pessoas com 

intolerância a lactose, onde conste nos ingredientes adição de enzima 

lastase, embalagem de 1 litro, validade mínima de 3 meses 

24 L    

Valor Total da Proposta: 

OBS.: Dos itens 35 a 53, que são itens perecíveis, a entrega será fracionada conforme cronograma de entrega. 

 

Legenda UN PC L FR EB KG      

UNIDADE PACOTE LITRO FRASCO EMBALAGEM QUILO      

 

 
Data: _____/_____/______ 

 

 

___________________________________________ 

Nome e Ass. do Representante Legal da Empresa 

 

Carimbo do CNPJ: 


