
Empresa/Nome: 

Endereço: 

CNPJ/CPF: 

Telefone(s): 

Nº Processo: 

Tipo Licitação: 

Balizamento: 

Modalidade: 

Data Abertura: 

Objeto: 

Item Descrição UND Qtde Valor Unitário Subtotal Marca

0001

AÇUCAR CRISTAL: na cor branca, fabricado de suco de

cana-de-açúcar, contendo no mínimo 99,3% de

sacarose, livre de fermentação, isento de matéria

terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais.

Produto de acordo com NTA 52.Embalagem plástica

atóxica, transparente, contendo informações nutricionais,

tipo e classificação, dados de identificação do produto,

data de fabricação e de validade e número do lote.

Embalagem com 05 kg.

PC 600,00 0,00 0,00

0002
ÁGUA MINERAL 20 L: natural, sem gás. Embalagem de

20 litros.
UNID 1.000,00 0,00 0,00

0003 Água mineral 20 litros (com vasilhame)
Unidad

e
200,00 0,00 0,00

0004
BISCOITO CREAM-CRACKER: CAIXA COM 12

PACOTES DE 400G.
CX 150,00 0,00 0,00

0005

BISCOITO DOCE , MARIA OU MAISENA: Os biscoitos

ou bolachas deverão ser fabricados a partir de matérias

primas sãs e limpas, sem corantes, isentas de matéria

terrosa, parasitos e de detritos animais e vegetais,

devendo estar em perfeito estado de

conservação.Enriquecido com ferro e ácido fólico, sem

gordura trans. Produto de acordo com NTA

48.Embalagem primária plástica, atóxica, transparente,

embalagem secundária sendo caixa de papelão,

contendo informações nutricionais, dados de

identificação do produto, data de fabricação e de

validade e número do lote. . Caixa com 12 pacotes de

400g.

CX 100,00 0,00 0,00

Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
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0006

CAFÉ TORADO E MOÍDO: em pó homogêneo, torrado e

moído, aroma e sabor característicos de café. Produto

de acordo com NTA 42. Embalagem contendo 500

gramas cada pacote.

De primeira qualidade, contendo identificação do

produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo

de validade, selo de pureza da associação brasileira da

indústria do café – ABIC. 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.

FARDO 200,00 0,00 0,00

0007
COXINHA DE FRANGO E/ OU CARNE: 25 G CADA

UNIDADE.
CENTO 100,00 0,00 0,00

0008
EMPADA: COM RECHEIO DE FRANGO CONTENDO

25 G CADA UNIDADE.
CENTO 100,00 0,00 0,00

0009

Fécula de mandioca: Araruta, fabricada a partir de

matérias-primas sãs e limpas. Produto livre de matéria

terrosa, parasitas, larvas e detritos de animais e

vegetais. Pacote de polietileno atóxico, resistente,

contendo peso líquido de 1kg.:

PACOT

E
100,00 0,00 0,00

0010

Manteiga vegetal: embalagem com 500 gramas,

identificação do produto, do fabricante, data de

fabricação, validade, e de acordo com as normas e/ou

resoluções da anvisa. O produto deverá ter registro no

ministério da agricultura e/oi ministério da saúde.

Unidad

e
30,00 0,00 0,00

0011
PÃO DE QUEIJO: PACOTE COM 10 UNIDADES DE 30

G.
PCT 100,00 0,00 0,00

0012

Refrigerante ,: composto de extratos de sabores variados

que serão submetidos posteriormente à aprovação.

Ingredientes: água gaseificada, açúcar, extratos,

corantes artificiais, livre de sujidades e parasitas,

acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca com

volume de 2000 ml, na embalagem deve constar nome

do fabricante, prazo de validade mínimo de 06 meses,

apresentação de informações nutricionais obedecendo

às normas vigentes SABOR COLA

FARDO 50,00 0,00 0,00

Valor Total R$ 0,00

Validade da Proposta:    digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)

Digite aqui Local e Data



     

(Digite aqui)

Declaro que nos preços propostos encontra-se 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; que estou de acordo com todas as

normas deste edital e seus anexos.

Assinatura e Carimbo da Empresa


