PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ANEXO I – DA PROPOSTA
PAL Nº 233/2021 – Pregão Presencial Nº 61/2021

Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Dados Bancários:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
Data:

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Aquisição de cestas 6.720 cestas básicas para distribuição aos servidores municipais de Pains/MG, contendo em cada uma delas:
Item

Quant.

Unid.

1.

6.720

PCT

2.

13.440

PCT

Especificação
Gêneros Alimentícios
AÇÚCAR CRISTAL: Sacarose obtida a partir do
caldo de cana de açúcar, cristal, branco, aspecto
granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa,
livre de umidade, fragmentos estranho,
adulterações ou contaminações de qualquer
espécie. Acondicionada em embalagem de
polietileno, transparente original do fabricante.
“Pacote de 5 Kg.” (01 pacote em cada cesta).
Marcas de referêcia: Delta®; Dinalsucar®;
Masterçucar®. Ou superiores.
ARROZ AGULHINHA POLIDO, ouro, premium ou
gold, reserva especial, classe longo fino, tipo 1,
sem necessidade de ser catado ou lavado,
acondicionados em sacos plásticos transparentes
e atóxicos, limpos, sem sujidades, sem cheiro
desagradável, materiais estranhos, pragas ou
contaminações de qualquer espécie, não violados,
grãos resistentes. A embalagem deverá conter
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Valor Unit.

Valor T.

Marca

3.

6.720

UNID

4.

6.720

PCT

5.

6.720

KG

externamente os dados de identificação,
procedência, informação nutricional, número de
lote, quantidade do produto, número do lote, data
de embalagem/fabricação, validade e demais
dizeres obrigatórios. Validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega. Com exigência
mínima de estar enquadrado dentro da instrução
normativa do MAPA nº6, de 16 de fevereiro de
2009 para classificação do arroz beneficiado
polido (anexo VII da referida instrução normativa).
(2 pacotes em cada cesta) Marcas de referência:
Captólio Ouro®, Codil, Panela de Ferro reserva
especial Ou superiores.
ACHOCOLATADO EM PÓ, açúcar, cacau em pó,
minerais, maltodextrina, vitaminas, lecitina de soja,
ácido ascórbico e aromatizante. Deve conter as
vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B7 e B12 em pelo
menos 30% das necessidades diárias, e os
minerais cálcio, ferro e magnésio. Deve ser
embalado em latas litografadas de 400g. Na
embalagem deverá constar os ingredientes, tabela
nutricional, data de fabricação e validade e número
do lote. (1 unidade em cada cesta). Equivalente ou
superior: Nescau®
BISCOITO TIPO MAISENA, podendo ser sabores
variados que contenha farinha de trigo fortificada
com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal,
açúcar invertido, sal, estabilidade lecitina de soja,
fermentos químicos, bicarbonato de sódio,
acidulante ácido lático e aromatizante –. 1ª
qualidade: marca equivalente a MARILAN ou
superior, na embalagem deverá constar a data da
fabricação, validade e número do lote, embalagem
tripla com 400 grs. (01 pacote em cada cesta).
CAFÉ TORRADO E MOÍDO: tradicional, composto
por grãos de variedade “arábica” de diferentes
safras. Com selo de pureza ABIC. Embalagem
com 500 gramas ou 1 KG, na embalagem deverá
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6.

6.720

LATA

7.

20.160

PCT

8.

6.720

KG

constar a data da fabricação, validade e demais
dizeres obrigatórios. (01 pacote de 1 KG ou 2 pcts
de 500 g em cada cesta). Marcas de referência:
Utan®, Barão®, Robson®, Três Corações. Ou
marcas superiores.
EXTRATO DE TOMATE: 100% natural, que tenha
na composição tomate, açúcar e sal. Sem
qualquer tipo de conservante. Com fibras e
vitamina A e E, embalado com tampa a vácuo.
Lata de 340 gramas. 1ª qualidade sem
amassados, estragos e ferrugem: na embalagem
deverá constar a data da fabricação, validade,
número do lote e demais dizeres obrigatórios. (01
unidade em cada cesta). Equivalente ou
superior: Elefante®.
FEIJÃO CARIOCA: tipo 1, limpo, extra, 1ª
qualidade, constituído de mínimo 90% de grãos na
cor característica a variedade correspondente,
tamanho e formatos naturais, maduros, limpos e
secos, sendo permitido no máximo 2% de
impurezas e materiais estranhos e livres de
parasitas, como exigência mínima de estar
enquadrado dento da instrução normativa do
MAPA nº12, de 28 de março de 2008 para
classificação do feijão tipo 1. Na embalagem
deverá constar a data da fabricação, validade,
número do lote e demais dizeres obrigatórios. (03
pacotes em cada cesta). Marcas de referência:
Natural de Minas Tipo1®, Codil Tradicional®,
Dandão Tipo1®, ou superiores.
FARINHA DE TRIGO: de 1ª qualidade, sem
fermento, obtida a partir de cereal limpo,
desgeminado, sãos, isentos de matéria terrosa e
em perfeito estado de conservação, sem umidade
ou ranço, isenta de adulterações ou
contaminações, excelente para preparar pães,
roscas, biscoitos, massas, salgados, bolos, tortas.
Unidade de 1kg. Na embalagem deve constar os
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9.

6.720

PCT

10.

6.720

PCT

11.

6.720

KG

ingredientes, informação nutricional, a data da
fabricação, validade, número do lote e demais
dizeres obrigatórios. A embalagem não deverá
estar danificada ou violada.(1 pct em cada cesta).
Marcas de referência: SM ®, Vilma Especial®,
Dona Benta®, Santo Grano. Ou superiores.
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS, torrada com
flocos crocantes, produzida a partir de matérias
primas de 1ª qualidade, sãs e limpas, isenta de
materiais terrosos e parasitas, não podendo estar
úmida ou rançosa, sem adulterações ou
contaminações, embalagem plástica atóxica
transparente de 500g. Na embalagem de constar
os ingredientes, informação nutricional, data de
fabricação, validade, número do lote e demais
dizeres obrigatórios. Marcas de referência: KIFLOR®, Pachá®, (01 pct em cada cesta).
GOIABADA: composta principalmente por polpa
de goiaba e açúcar, sem conservadores,
embalagem plástica contendo 0,70KG a 1,0KG, na
embalagem deve constar todos os dizeres
obrigatórios. (1 unidade em cada cesta). Marcas
de referência: Flamboyan®, Santa Amália®,
Predilecta® ou superiores.
MACARRÃO ESPAGUETE SÊMOLA Nº 08: de 1ª
qualidade, deve ter sêmola de trigo enriquecida
com ferro e ácido fólico como principal ingrediente,
a massa não deve possuir ovos na sua
composição, se houver corantes estes devem ser
naturais como cúrcuma e urucum, sem
adulterações ou contaminações, embalagem
transparente. Na embalagem deverá constar os
ingredientes, informação nutricional, data da
fabricação, validade, número do lote e demais
dizeres obrigatórios. (1 pacote de 1kg ou 2
pacotes de 500g em cada cesta). Marcas de
referência: Santa Amália Sêmola®, Vilma massa
de sêmola®, Chiarini®. Ou superiores.
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12.

26.880

UNID

13.

6.720

UNID

ÓLEO DE SOJA REFINADO: embalagem plástico
(900 ml/cada), 1ª qualidade: 0% de gordura trans,
sem colesterol, rico em vitamina E, sem glúten,
com aspecto característico, sem qualquer
adulterações ou contaminações, (04 unidades em
cada cesta). No rótulo deve constar os
ingredientes, informação nutricional, número do
lote, data de fabricação, data de validade e demais
dizeres obrigatórios. Marcas de referência: Liza®,
Soya®, ABC®.
TEMPERO ALHO E SAL: deve ter com
ingredientes principais sal e polpa de alho, deve
estar embalado em pote plástico com tampa com
peso líquido de 300g, na embalagem de constar
todos os dizeres obrigatórios. (1 unidade em cada
cesta). Marcas de referência: Santa Amália®,
Arisco®, Pirata®. Ou superiores.

Declaro que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Valor Total:
__________________________________
Validade da Proposta (mínimo 60 dias):
__________________________________
Condições de Entrega:
Conforme Edital
Local de Entrega:
Conforme Edital
Assinatura:
__________________________________
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