
                                       

                                     Estado do Rio Grande do Sul
                           PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO

ANEXO I - PROPOSTA FINANCEIRA – PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2016

EMPRESA: _________________________________________________________________________________________________________________
ITEM PRODUTO QTDD MARCA PREÇO 

MÁXIMO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1. Açúcar cristal branco pacote de 5 kg, de 1º qualidade, dentro do prazo 
de validade; 69 PC 11,98

2. Alimento achocolatado em pó 800g 64 PC 6,97

3. Amido de milho, pacote de 500g
11 PC 7,14

4. Arroz parabolizado, pacote de 5 kg, de 1º qualidade, dentro do prazo de 
validade 52 PC 12,19

5. Arroz polido, tipo 1, pacote de 5 kg, de 1º qualidade, dentro do prazo de 
validade 08 PC 12,17

6. Bolacha tipo Maria, pacote de 400g, prazo de validade de no mínimo de 
06 meses 100 PC 3,63

7. Doce de leite, cremoso, deve constar data de fabricação e prazo de 
validade 14 KG 10,99

8. Extrato de Tomate embalagem de  850g 39 EB 6,58

9. Farinha de milho fina, deve constar data fabricação e prazo de validade 17 KG 1,84

10. Farinha de milho média, deve constar data fabricação e prazo de 
validade 23 KG 1,78

11. 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

23 PC 9,52

12. Fermento químico em pó, frasco 250g, contendo prazo de validade e 
fabricação 24 FR 4,08
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13. Leite em pó integral, kg 163 KG 21,38

14. Creme vegetal sem sal, sem gordura trans, embalagem de 500g 25 EB 5,89

15. Óleo de soja refinado, frasco 900 ml 76 FR 3,56

16. Orégano, pacote 100g 02 PC 5,32

17.  Sal refinado iodado 19 KG 1,28

18. Vinagre de vinho tinto, embalagem de 5 litros 05 EB 17,19

19. Colorau, pacote de 500g 01 PC 3,87

20. Café solúvel granulado, frasco 200g 20 FR 10,22

21. Lentilha, pacote de 500g, tipo 1, nova, de primeira qualidade 27 PC 5,17

22. Aveia em flocos finos, pacote de 250g 04 PC 2,50

23. Biscoito salgado integral, pacote de 400g (ingredientes com farinha de 
trigo integral ou centeio) 190 PC 3,82

24. Sagu tipo 1, pacote 500g, dentro do prazo de validade 25 PC 2,96

25. Gelatina em pó, sabor abacaxi, kg 03 KG 36,21

26. Gelatina em pó, sabor limão, kg 02 KG 36,21
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27. Farinha láctea, embalagem de 210g, validade de no mínimo 6 meses. 20 PC 6,75

28. Creme de leite, embalagem de 200g, validade de no mínimo 6 meses. 08 EB 1,76

29. Abacaxi (in natura) fruta fresca, sem batidas e machucados, grau médio 
de amadurecimento 100 UN 5,49

30. Banana caturra, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade com 
cascas sãs 881 KG 1,86

31. Batata inglesa branca, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade 330 KG 2,99

32. Iogurte Integral, sabor morango. Acondicionado em garrafa de polietileno 
de alta densidade com 1 litro, com dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mín. 40 dias. 
Será considerada imprópria e será recusada a embalagem defeituosa ou 
inadequada, que exponha o produto a contaminação e/ou deterioração.

300 L 9,19

33. Carne bovina 2ª moída, resfriada, embalada em pacotes de 1 kg, de óti-
ma qualidade, dentro do prazo de validade 284 KG 11,46

34. Cebola, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade 90 KG 3,05

35. Maçã Fuji, fresca, grau médio de amadurecimento, tamanho médio uni-
forme, de 1º qualidade 435 KG 4,95

36. Mamão, fruta fresca, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade
519 KG 3,16

37. Retalhos de frango sem osso, congelado, embalado em embalagem 
transparente com capacidades de 1 kg por embalagem, com rótulo con-
tendo prazo de validade e fabricação. 

393 KG 12,14

38. Apresuntado fatiado de 1ª qualidade, dentro do prazo de validade 98 KG 19,03
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39. Carne bovina de 1ª desossada resfriada, embalado com rótulo contendo 
prazo de validade e fabricação 128 KG 20,76

40. Tomate grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade 68 KG 4,83

41. Limão, in natura, de 1ª qualidade, apresentando grau de maturação 14 KG 5,47

42. Pimentão grande, grau médio de amadurecimento, de 1° qualidade 25 KG 7,06

43. Abobrinha tipo italiana (tronco) - com ausência de rachaduras ou cortes 
na casca. sem ressecamento ou queimaduras. livres de umidade exter-
na, terra, parasitas e resíduos de fertilizantes.

15 KG 2,59

44. Laranja para suco, de primeira, in natura, apresentando grau de matura-
ção adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujida-
des, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica oriun-
da de manuseio ou transporte

401 KG 2,05

45. Cenoura, nova, s/ folhas, de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uni-
forme, devendo ser de tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, 
não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca, estarem suficiente-
mente desenvolvidas, não estarem danificadas por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica, livre de enfermidades, isenta de partes pútri-
das.

24 KG 3,06

46. Beterraba, nova, lavada, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca 
sã, sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. 
estarem suficientemente  desenvolvidas. não estarem danificadas por 
qualquer lesão de origem física ou mecânica. livre de enfermidades. 
isenta de partes pútridas.

50 KG 2,81

47. Melancia graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, ta-
manho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, 
com polpa firme e intacta, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade

170 KG 1,33
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48. Iogurte bandeja, emb. c/ 6 potes de 540g no total. boa qualidade; con-
tendo 6 unidades de 90g, de sabores variados, cada bandeja com 6. no 
rótulo deve conter dados do fabricante, prazo de validade, serviço de 
inspeção municipal (sim), estadual (sip) e/ou federal (sif).

160 EB 4,64

49. Manga, fruto de tamanho médio, com características íntegras e de pri-
meira 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 su-
perfície externa. não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica; livre de resíduos de fertilizantes.

10 KG 3,23

50. Ervilha congelada, em embalagem plástica, de 400g, contendo a data de 
fabricação e vencimento. 15 EB 3,79

OBS.: Dos itens 29 a 50, 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: _____/_____/______ Carimbo do CNPJ:

Assinatura:                           
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