
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 

NÚMERO 
51/2017 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo n.º 192/2017/DL/PMD 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

CESTA BÁSICA 
CESTA BÁSICA, contendo:                                                                                                                                                                                                                                                   
AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira linha, acondicionado em 
embalagem de 5 kg; confeccionada em material plástico resistente, 
contendo informações do fabricante e data de validade. O produto 
deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
Quantidade: 01 pacote. 
 
ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha), tipo 
1. Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo 
na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de 
validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, 
brancas, avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor 
ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos). 
Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 
Quantidade: 02 pacotes. 
 
CAFÉ - Torrado e moído, embalado a vácuo puro, pacote com 500g. O 
produto deverá ter selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria 
do Café - ABIC ou apresentar laudo de comprovação de pureza emitido 
por laboratório competente. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Saúde e atender a portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a 
Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
alimentos - CNNPA. Embalagem contendo informações do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade. 
Quantidade: 01 pacote. 
 
BISCOITO DOCE - Tipo maisena, de primeira qualidade, acondicionado 
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em embalagen de 400gr, confeccionada em polipropileno original de 
fábrica, contendo no corpo da embalagem especificações dos 
ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Não 
devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); 
não deve estar com cheiro de mofo; não deve estar com perfurações 
(carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó 
branco solto no pacote. 
Quantidade: 02 pacotes. 
 
EXTRATO DE TOMATE - Concentrado, acondicionado em embalagem 
de 350g, confeccionada em lata, contendo no corpo da embalagem 
informações do fabricante e data de vencimento, não devem estar 
amassadas, enferrujadas e estufadas, não devem conter perfurações, 
principalmente nas costuras, não devem soltar ar com cheiro de azedo 
ou podre quando abertos, não deve apresentar manchas escuras e 
ferrugem na parte interna. 
Quantidade: 02 unidades. 
 
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - A farinha deve ser fabricada a 
partir de matéria prima própria e limpa, isenta de matéria terrosa e 
parasitas. Não pode estar úmida, fermentada ou rançosa. Não deve ter 
cheiro azedo, nem manchas de cor escura (mofo). Acondicionada em 
embalagem plástica resistente de 1 kg, contendo no corpo da 
embalagem informações do fabricante, ingredientes e data de validade 
original do fabricante. O produto deverá ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
Quantidade: 01 pacote. 
 
FEIJÃO - Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 
kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do 
fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem conter 
perfurações (carunchos e outros insetos); não devem estar 
esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não devem 
apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O 
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da 
Saúde. 
Quantidade: 02 pacotes. 
 
FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em plástico 
resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de 
vencimento estampado na embalagem. Deve estar seco e bem solto no 
pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou 



 

esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério 
da Agricultura. 
Quantidade: 01 pacote. 
 
LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser 
modificado. Acondicionado em embalagem de 400 gramas, 
confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de fábrica, 
contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, 
informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, 
esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter 
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro 
azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e 
ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; 
deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela 
forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas 
(mofo). O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 
Quantidade: 01 unidade. 
 
MACARRÃO - Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em 
embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem 
apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não 
devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações 
(carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó 
branco solto no pacote. O produto devera ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
Quantidade: 02 pacotes. 
 
ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de plástico, contendo 
900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e 
data de validade. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 
Quantidade: 02 unidades. 
 
SAL - Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, 
contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de 
vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou 
Ministério da Saúde. 
Quantidade: 01 pacote. 
 
SARDINHA - Em conserva de óleo, acondicionada em embalagem de 



 

lata com 250g contendo no corpo da embalagem informações sobre o 
fabricante, ingredientes e data da validade. A embalagem não deve estar 
amassada, enferrujada e estufada, não deve soltar cheiro de azedo e 
podre quando aberta, não deve apresentar manchas escuras e ferrugem 
na parte interna. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura 
e/ou Ministério da Saúde. 
Quantidade: 02 latas. 
 
 

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade n.º ____________________ e do CPF n.º ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2017. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


