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ÂNEXO I. DESCR,ÇÃO DO OBJETO E FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Apresento à comissão de licitações deste Municipio, relativamente aos iGns do objeto que tenho

em estogue, a proposta abaixo, submetendo-me aos termos desta licitacão.

ITEM QUANT. UNID. oescnrÇÃo Do oBJETo MARCA
PREçO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

01 292 Ko. Abacaxi intacto íí1
02

18
Ks. Achocolatado pó instantâneo 1qí0

03 175 Ko.

Açúcar cristal, embalagem de 5kg. Com
identiÍicaçáo do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e prazo de validade /qqq

04 40 Ks.

Açúcar mascavo, embalagem de 1 kg. Com
identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação e pÍazo de validade. /4, íO

05 02 Kq.

Alho graúdo. Compacto e firme, sem danos, em
tamanho medio medio/grande e conformação
uniforme. Deve estar bem desenvolvido, isento de
suiidades, parasitas e materiais estranhos.

2 t,10

06 22 Kq.

Amido de milho. Embalagem intacta, sem violação,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e data de fabricaÇão

(, , -o

07 165 Kq

Arroz Branco tipo 1. Embalagem Skg, com
identificação do produto, marca do fabricante,
orazo de validade e Deso líouido. 1oÍq

08 60 Kq.

Arroz integral. Embalagem 1 kg, com identiÍicação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade
e peso líquido.

4,4'l

09 11,75 Kq.

Aveia em flocos. Embalagem 2509, sem violaçáo,
contendo identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e data de Íabricação.
Validade mínima de três (3) meses a partir da data
de fabricacão.

J, gq

10 430 Ks.. Banana caturra médio amadurecimernto e intacta 3)1q

11 140 Ks Banana prata médio amadurecimento e intacta 4 ,3q

12 181 Kq.

Batata inglesa. Porte médio/grande, firmes, livres
de umidade externa com tamanho uniforme e
suÍicientemente desenvolvido, sem danos
físico/mecânicos ou rachaduras/perfuracÕes/corte.

2,3?

13 46,0 Ks

Beterraba com as folhas, sendo estas firmes e em
bom estado para consumo . As raízes sem
quaisquer rachaduras, lesóes de insetos. De boa
qualidade fresca, tamanho cor e conformação
uniforme

3,1q

14 35 Kg.

Biscoito salgado cream cracker. Embalagem
plástica com identificação do fabricante. Validade
mÍnima de três (3) meses a partir da data de
fabriação, que não poderá ser superior a quinze
(15) dias da data de entreoa.

4J,qq

15 65 Kq

Bolacha tipo Maria. Validade mínima de três(3)
meses a contar da data de fabricação, que não
poderá ser superior a quinze(15)dias da data de
entreoa.

I0,1 o,

il I r,ti.
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58 24 Kq.

Presunto magro fatiado. Fatiado, com aspecto
firme, não pegajoso, sem manchas pardacentas
ou esverdeadas, peÇa em embalagem plástica
entre três(3) e quatro (4) kq.

59 09,00 pct
Proteína texturizada de soja sem corante. Pacote
de 250 gramas

60 46 Kq.
Queijo fatiado Mussarela, Em embalagem original,
cor caracteristica, sem manchas. a 6,4q

61 15 Kq. Sal iodado /) 2í
62 96 Ks. Tomate fresco, firme e intacto 5,4Ç

^'1
15 frasco Vinaqre de maÇã 750 ml. ,2r?q
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Salve uma vida: doe sangue, doe ôrgãos e diga não às drogas - Lei Municipal no 1.0,


