Prefeitura Municipal de Altaneira
GOVERNO MUNICIPAL
rL. Ntz
CNPJ n° 07.385.503/0001-71
ANEXO III
PROPOSTA PADRONIZADA
A Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do Ceará.
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da
Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem corno às cláusulas e condições da modalidade Pregão n°
2020.01.09.1.
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no
Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos Programas de
distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Município de Altaneira/CE, conforme
especificações apresentadas no abaixo.

Item

Especificação
Unid.
em cabeça, compacto, firme, sem danificações
física ou mecânica, perfurações e cortes, coloração KG
uniforme, isenta de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionados em caixa de papelão. ENTREGA: Mensal
BATATA INGLESA lisa de primeira, firme intacta, semi
lesões de origem física ou mecânica, (rachaduras, cortes
etc.) tamanho e conformação uniformes, graúda, KG
acondicionada em sacos de juta. pesando 1 kg
ENTREGA: Quinzenal
BETERRABA de primeira, sem rama, fresca, compacta e
firme, sem danos físicos ou mecânicos, sem rachaduras.
KG
bem desenvolvidas. Acondicionadas em saco de
polietileno pesando de 1 kg . ENTREGA: Quinzenal
CEBOLA BRANCA de 1a qualidade, com casca, compacta
e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou,
mecânica, isenta de partes pútridas, livre de KG
enfermidades.
Embalagem:
em
sacos
plástico
resistentes, conforme quantidade solicitada. ENTREGA:
Quinzenal
CEBOLA ROXA - de 1a qualidade, com casca, compact
e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou
mecânica, isenta de partes pútridas, livre de KG
enfermidades.
Embalagem:
em
sacos
plásticos
resistentes, conforme quantidade solicitada. ENTREGA:
Quinzenal
I
CENOURA de 1a qualidade, com tamanho e coloraçãd
uniforme, devendo ser de tamanho médio, com casca sà,,
sem rupturas, não deve apresentar rachaduras ou corte
na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Nã
estarem danificadas por qualquer lesão de origem flsic KG
ou mecânica. Livre de enfermidades, isenta de partes
pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada, apresentando na
embalagem
etiqueta
de
pesagem.
ENTREGA
QUINZENAL
CHUCHU - verde de 1a qualidade, de tamanho médio,
não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas,,
não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca.
Estarem suficientemente desenvolvidos. Não estarem
KG
danificados por qualquer lesão de origem fisica ou
mecânica. Livre de enfermidades. Isento de partes
pútridas. Embalagem: em sacos plásticos resistentes,
conforme quantidade solicitada. ENTREGA: Quinzenal
LARANJA - de primeira qualidade in natura tipo pêra
apresentando grau de maturação adequado a
manipulação, transporte c consumo (sem lesões de
origem fisica ou mecânica oriunda de manuseio
KG
transporte. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Embalagem: em sacos plasticos resistentes e quantidade
conforme solicitada
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0009 MAÇA - unidades de tamanho médio, casca lisa, sem
amassamento ou lesões microbianas, cor e sabor
KG
característicos do produto. Embalagem: em sacos
,
lásticos resistentes e quantidade conforme solicitada
0010 ME O - produto integro, sem manchas, picadas cle;l.
insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto del KG
maturação próprio para o consumo. Quantidade conformei
solicitada
0011 MELANCIA - produto íntegro, sem manchas, picadas de
insetos ou sinais de apodrecimentos; estar em ponto de KG
maturação próprio para o consumo. Quantidade conforme
solicitada
0012 REPOLHO - verde, novo, de 18 qualidade, folhas sãs, sem
rupturas, com coloração uniforme, sem manchas, livre de
enfermidades, isento de partes pútridas. Não deve estar
danificado por qualquer lesão de origem física ou
mecânica. Suficientemente desenvolvido, em perfeito KG
estado de conservação e maturação. Embalagem: em
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade
solicitada, apresentando na embalagem etiqueta dl
•esa. em

762

300

400

442

Total:
—Géneros A)imeWtící
Unid.
Especificação
Item
0001 ACHOCOLATADO E M PÓ- açúcar, cacau em pó
maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificante lecitina
de soja, antioxidante ácido ascórbico e aromatizantes.
Contém Glúten, Embalagem de 400gr, hermeticamentel
fechada, composição mínima: açúcar, cacau em pó, PCT
minerais (cálcio, magnésio e ferro), vitaminas (B1, C, b2,
niacina, 86, B12). Registro no Ministério da Saúde,
validade mínima 6 meses da data de entrega. ENTREGA:
Mensal
0002 Achocolatado líquido - pronto para beber, com Actigen E
composto de leite reconstituído. Embalagens Tetra Pac
individuais de 200 ml, reembaladas em caixa de papelã
vedadas. A embalagem deverá conter externamente o UND
dados de identificação, procedência, informaçõe
nutricionais, número de lote, data de validade, quantidad;
de produto
0003 AÇUCAR - refinado granulado ou cristal superior de 1 i
qualidade, de safra corrente, embalagem primária plástica)
resistente, atóxico, transparente; nome, endereço 4
registro do empacotador, data de embalagem e prazo de
validade e peso líquido de 1 kg (especificações impressas KG
na própria embalagem), em fardos lacrados de 30 kg;
' Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e
qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal
0004 AMIDO DE MILHO - Produto amiláceo extraído de milho.
Deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não
poderá apresentar umidade, fermentação ou ranço. Deve
produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os
dedos. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, UND
bolor ou cheiro não característico. Embalagem: Deve estar
intacta, vedada, acondicionada em sacos plásticos
reforçados ou caixas, com peso liquido de 500g. Prazo
de Validade: Mínimo de 6 meses a partir da data da
Mensal
ENTREGA:
entrega.
0005 ARROZ BRANCO, TIPO 1, beneficiado, de procedência
nacional, ser de safra corrente. Deve-se apresentar-se
isento de mofo, odores estranhos e de substâncias
nocivas. Embalados em pacotes de 1 kg, acondicionados KG
em fardos de 10 kg. Com prazo de validade mínimo de
seis meses a contar da data de entrega. ENTREGA:
MENSAL
0006 ARROZ PARBOILIZADO longo fino tipo 1 - embalagem
primária plástica resistente, atóxico, transparente, com KG
peso líquido de 1 kg, contendo: identificação do produto

Qtde.

Marca/Modelo

Valor unitário Valor Total

1720

3000

3250

660

3080

7200

Rua Furtado Leite, n° 272 - Centro - ALTANEIRA/CE - CNPJ: 07.385.503/0001-71 - FONE: 8835481185

<z-zNu tif.4„
Prefeitura Municipal de Altaneira F.t
I.

eLf&

GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ n° 07.385.503/0001-71

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

nome e endereço do empacotador, procedência, data de'
embalagem e prazo de validade, em fardos lacrados de 30
kg (especificações impressas na própria embalagem).
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e
qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal
BISCOITO DOCE TIPO MARIA de 1° qualidade,
enriquecido com ferro e acido fálico, livre de gorduras
trans, embalado em pacote plástico transparente,
resistente e atóxico com identificação do produto, data de
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 400g pc _r
(especificações impressas na própria embalagem),,
acondicionados em caixa lacrada e intactos com 22
pacotes. Isento de mofo, odores estranhos, substâncias
nocivas e qualquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo
de validade de 6 meses. ENTREGA Mensal
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM - CRACKER de 1a
qualidade, enriquecido com ferro e acido Vico e sem
gorduras trans. textura crocante e sem sabor amargo
residual, embalado em pacote plástico transparente
resistente e atóxico com identificação do produto. número
do registro no órgão competente, data de embalagem e
PCT
prazo de validade e peso liquido de 400g (especificações
impressas na própria embalagem), acondicionados em
caixas de papelão lacradas e intactas com 20 pacotes.
Isento de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas e
quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo de
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal
Biscoito tipo Wafer - Chocolate com Avelã - Ingredientes:
açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido
fálico, gordura vegetal, cacau, sal, estabilizante: lecitina de
soja, corante caramelo, aromatizante, fermentos químicos: UND
bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio. Gramaturà
40g. Prazo de validade: mínimo de 06 meses, contados d 1
data da entrega.
CAFÉ -torrado e moldo, com aspecto homogéneo
embalado à vácuo, sabor predominante de caf
arábica. Embalagens de 250g com informações sobr pDT
de
fabricação
e
validade,data
nome
d
lote.Acondicionados em Fardos com 20 PCT e prazo de
validade mínimo de 6 meses. ENTREGA: Mensal
COLORAU - à base de urucum, embalagem primária
plástica de 100g com identificação do produto e Kr,
fabricante, data de embalagem e prazo de validade, s"'
acondicionados em fardos lacrados de 1 kg.
CREME DE LEITE UHT - homogeneizado, embalagem
tetra Park cx 200g . com dados de identificação, prazo de
UND
validade, peso liquido. prazo Mínimo de validade de 6
meses.ENTREGA: Mensal
ERVILHA - cozida em conserva de salmora (água e sal). A
embalagem do produto deve conter registro da data de
UND
fabricação, peso e validade estampada no rótulo da
embalagem.
FARINHA DE MANDIOCA - de primeira qualidade. Fina,
sem mofo e embalagem de 1 kg com informações
nutricionais, ingredientes , data de fabricação e prazo de KG
validade. Validade no mínimo 6 meses. ENTREGA:
Mensal
FARINHA DE MILHO - enriquecida com ferro e acide
fálico, embalagem primária de papel atóxico, com
identificação do produto e fabricante, data de embalagem
e prazo de validade e peso liquido de 500g, pD.r
(especificações impressas na própria embalagem). Isente
de mofo, odores estranhos, substâncias nocivas :quaisquer outro tipo de impureza. Prazo mínimo d:validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -farinha especial,
tipo 1, obtida do trigo moldo, limpo, desgerminado,
enriquecida com ferro e ácido fálico, de coloração branca,
isenta de umidade, fermentação ou ranço, e materiai KG
estranhos. Acondicionada em embalagem primária d:.
polietileno, resistente, atóxico. hermeticamente selado.
contendo 1 kg.
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0017 FEIJÃO DE CORDA -Tipo 1, embalagem primária plástica
resistente, atóxica. transparente, com identificação do
produto: nome, endereço e registro do empacotador, dat
de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 k
(especificações impressas na própria embalagem). e
KG
fardos lacrados de 10 kg. Grãos secos elimpos, send
permitido o limite de 2% de impurezas e materiais)
estranhos, obedecendo à portaria 161 de 24/07/1987 -I
m.a. Prazo minimo de validade de 6 meses. ENTREGA:
Mensal
0018 FEIJAO MULATINHO - tipo 1, embalagem primária
com'
transparente,
atóxica,
resistente,
plástica
identificação do produto: nome, endereço e registro do
empacotador, data de embalagem e prazo de validade
peso líquido de 1 kg (especificações impressas na própri
embalagem), em fardos lacrados de 10 kg. Grãos secos
limpos, sendo permitido o limite de 2% de impurezas
materiais estranhos. obedecendo à portaria 161 d
24/07/1987 - m.a. Prazo minimo de validade de 6 meses
ENTREGA: Mensal
0019 FEIJAO PRETO tipo 1, embalagem primária plástica
resistente, atóxica, transparente, com identificação do
produto: nome. endereço e registro do empacotador, data KG
de embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg
. ENTREGA: Mensal
0020 LEITE EM Pó - , rico em ferro e vitaminas A,D,E E C
embalagem de 200g - Características sensoriais. aspecto
pó uniforme sem grumos. Não conter substância
estranhas macro e microscopicamente visíveis. Cor.
branco amarelado.sabor e odor: agradável, não rançoso, pci.
semelhante ao leite fluido. O leite não deve formar grumos
quando diluído em água, ficando totalmente homogêneo,
sendo de rápida mistura o produto. validade mínima de
meses após a entrega. ENTREGA: Mensa
0021 MACARRÃO ESPAGUETE - Embalagem primaria del
500g acondicionado em fardos lacrados com 20 pct. Sem
a presença de insetos ou impurezas que comprometam o pol.
armazenamento e o consumo humano. Registro no
Ministério da Saúde e validade mínima de 120 dias da
data de entrega do produto. ENTREGA: Mensal
0022 ! MARGARINA - Margarina cremosa c/ sal - Produto com
no mínimo 65% de Lipídios. A embalagem deve conter o
Registro no Ministério da Saúde. o local de origem dó UND
produto, peso, data de embalagem e data de vencimento
(validade). EMBG. 250G
0023 MAIONESE - Ingredientes: Água, óleo vegetal, ovos
pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar, sal,
suco de limão, acidulante ácido lático, estabilizante gom
xantana. conservador ácido sórbico. sequestrante EDT
UND
cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante
antioxidantes ácido cítrico, BHT e BHA Contém ômega
e não tem gorduras trans e glúten. A embalagem d
produto deve conter registro da data de fabricação, peso é
validade estampada no rótulo da embalagem. EMB. 200G
0024 MOLHO DE TOMATE - simples e concentrado.O extrato,
de tomate deve ser preparado com frutos maduros,
escolhidos, sãos, sem pele e sementes. o produto dev
estar isento de fermentações e não indicar processament SC
defeituoso. ingredientes: tomate, sal e açúcar.
embalagem: Sachê de 340g com prazo mínimo d
validade de 6 meses
0025 MILHO VERDE - cozido em conserva de salmora (água
sal). A embalagem do produto deve conter registro d
data de fabricação, peso e validade estampada no rótul UND
da
200G
EMB.
embalagem.
0026 MISTURA PARA MINGAU - a base de amido, tipo
Cremogema, acondicionado em embalagem de pape UND
resistente de 200 g, sabor tradicional, 1' qualidade
10027 ÓLEO DE SOJA - refinado embalagem PET 900m1. Prazo UND
mínimo de validade de 6 meses. ENTREGA. MENSAL
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Lote 03 — Frios e Carnes

Unid.
Especificação
CTEA (iogurte) contendo: identificação do
produto. data de embalagem e prazo de validade, com
vencimento minimo de 03 meses na entrega L
(especificações impressas na própria embalagem). Isento
de impurezas. odores estranhos e substâncias nocivas.
ENTREGA Mensal embalagem de 1 litro
0002 CARNE DE GADO MOIDA CONGELADA. embalada ai
vácuo, pacotes transparentes de 500g. acondicionados
em caixas de papelão lacradas e intactas com 10 kg, com
identificação do produto, data de fabricação, temperatura
de estocagem, armazenamento e conservação. prazo de
validade e s.i.f. Especificações impressas na própria
embalagem. Características gerais: o produto deverá' KG
apresentar cor e odor característicos, sem sinais d
fermentação pútrida ou partes esverdeadas. Prazo para
consumo minimo de 6 meses na data da entrega, qu
deverá ser realizada em caminhão refrigerado e bem
higienizado, conservando temperatura inferior a -12°c no
ato da entrega
0003 CARNE BOVINA - corte Acém isento de aditivos ou
substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo
e que alterem suas caracteristicas naturais (físicas,
químicas e organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico KG
transparente. isenta de sujidades e ou ação de
microorganismos, em pacotes de 2 kg, devidamente
selada. com especificação de peso, validade, do produto e
marca/procedência. Validade a vencer de no mínimo 31
meses da entrega. ENTREGA:
1
0004 CARNE SUINA - TIPO: Bisteca congelada om
identificação do produto, data de fabricação, temperatura KG
de estocagem, armazenamento e conservação, prazo

Item
0001 BEBIDA

•

2414
r
j";

•
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0028 OVO DE GALINHA - in natura branco, médio, eM
bandejas com 30 unidades envoltas em filme plásticd
(PVC) contendo identificação do produto, nome e
endereço da granja, número de registro do produto no
BDJ
órgão competente e procedência, data de embalagem e
prazo de validade. com selo de inspeção federal ou
estadual. O ovo deverá estar limpo e íntegro e em BNJ
com 30 Und.
0029 PÃO TIPO HOT DOG, embalagem primaria contendo 10
unidades, com prazo minimo de validade 5 dias após a PCT
data de fabricação ENTREGA: Quinzenal
0030 PIMENTA DO REINO - Condimento industrial pimenta d .
PCT
reino em pó. PCT 100g
0031 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, de 1' qualidade, d
safra corrente, embalagem primária plástica resistente,
atóxico, transparente; nome, endereço e registro do
empacotador, data de embalagem e prazo de validade e PCT
peso liquido de 500g. especificações impressas na própria
embalagem Contendo data de validade no mínimo de 120
dias. Ingredientes: proteina texturizada de soja e corante
de caramelo. ENTREGA: Mensal
0032 SAL - refinado iodado, embalado em pacotes plásticos
Itransparentes com identificação do produto e do
fabricante. registro no órgão competente, data de
embalagem e prazo de validade e peso liquido de 1 kg KG
acondicionados em fardos lacrados com 30 kg. Isento de
impurezas. Especificações impressas na própria
embalagem. Prazo minimo de validade de 6 meses.
ENTREGA: Mensal
0033 SARDINHA em conserva embalagem 125g sendo que
quantidade de sódio deve ser inferior 149 mg de sódio po
UND
porção 60g caixa com 50 unidades.com prazo mínimo de
validade de 6 meses. ENTREGA: Mensal
0034 TEMPERO LIQUIDO - A base de alho e outros UND
condimentos. Embalagens de 200m1
UND
0035 VINAGRE - a base de álcool, embalagem de 500mL

Ft

920

3300
39

1400

500

6800
420
290
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validade e s.i.f. Especificações impressas na própria
embalagem. Características gerais: o produto dever••
apresentar cor e odor característicos, sem sinais d
fermentação pútrida ou partes esverdeadas.
0-005 FILÉ DE FRANGO - Filé de Frango (Cortes congelados e
não temperado acondicionado em embalagens prática).
com identificação do produto, data de fabricação,
e
temperatura de estocagem, armazenamento
conservação, prazo de validade e s.i.f. Especificações
impressas na própria embalagem. Características gerais: KG
o produto deverá apresentar cor e odor característicos,
sem sinais de fermentação pútrida ou partes esverdeadas.
Prazo para consumo mínimo de 6 meses na data da
entrega, que deverá ser realizada em caminhão
refrigerado e bem higienizado, conservando temperaturl
inferior a :12°C no ato da entrega
0006 FRANGO CONGELADO - sem tempero, embalados
individualmente, acondicionados em caixas de papelã
lacradas e intactas contendo 10 kg, com identificação d
produto, data de fabricação, temperatura de estocagem,
armazenamento e conservação, prazo de validade e s.i.f.
Especificações impressas na própria embalagem. KG
Características gerais: o produto deverá apresentar cor e
odor característicos, sem sinais de fermentação pútrida ou
partes esverdeadas. Prazo para consumo mínimo de 6
meses na data da entrega, que deverá ser realizada em
caminhão refrigerado e bem higienizado, conservando
temperatura inferior a -12°c no ato da entrega
0007 LINGUICA DEFUMADA: Calabresa, com característica
organolépticas preservada, não pegajosa, firm KG
acondicionada em embalagens de até 1kg com
informações sobre o produto conforme legislação vigente.
0008 KIT DE FEIJOADA- Contendo: calabresa, rabo. orelha,
bacon e carne suína. Acondicionado em embalagens dé KG
500g com data de validade e fabricação
0009 CARNE DE SOL - Carne bovina de i° qualidade, com
organolépticas KG
características
e
gordura
pouca

-

1300

4750

320

470

180

preservadas.
0010 Coxa de frango - produto de qualidade — entregue em
embalagens que contenham especificados o local de
origem do produto, peso, data de embalagem e data de KG
vencimento (validade). Deverá ser transportados em carro
refrigerado ou caixas de isopor conforme legislação
vigente. A carne não deverá estar congelada

700

Total:

Lote 04 — Alimentos Especiais
Unid.
Especificação
Item!
0001 AVEIA EM FLOCOS FINOS - Embalagem primária
plásticos ou de papel de 250g. Prazo mínimo de validade UND
6 meses.
0002 PÃO DE FORMA INTEGRAL - ingredientes: constituld
primeiramente de farinha integral, e presença de grãos. PCT
Embalagens primarias com identificação do produto e data
de validade.
0003 TORRADA INTEGRAL - constituído primeiramente d
Farinha integral com presença de grãos e farinha branca PCT
enriquecida com ferro e ácido fálico. Embalagens
individuais
0004 REQUEIJA° LIGHT - Creme de leite, leite padronizad
reconstituído, proteína concentrada de leite, caseinato d
cálcio, água, sal, cloreto de cálcio, fermento lácteo,
estabilizantes polifosfato de sódio, pirofosfato de sódio e UND
pirofosfato ácido de sódio, regulador de acidez ácido
' lácteo e conservador sorbato de potássio. Não Contém
Glúten
0005 BISCOITO INTEGRAL - constituído primeiramente de
Farinha integral com presença de grãos e farinha branca PCT
enriquecida com ferro e ácido fálico. Embalagens
individuais
0006 FECULA DE MANDIOCA - embalagem de 1 kg comi KG
informações nutricionais, ingredientes , data de fabrica ã
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e prazo de validade.
0007 LEITE DESNATADO - Leite desnatado, Hidróxido D UND
Potássio. *Não Contém Glúten. Embalagem de 400gr
0008 LEITE SEM LACTOSE - Maltodextrina, Soro De Leite,
Enzima Lactase, Minerais (Pirofosfato Férrico E Sulfato De
Zinco), Vitaminas (L-Ascorbato De Sódio, Acetato De UND
Retinila, Colecalciferol), Emulsificante Lecitina De Soja E
Regulador De Acidez Hidróxido De Potássio. Não Contém
Glúten. Lata 380gr

220

180

Total:

Valor Total da Proposta: R$
Proponente:
Endereço:
CNPJ:
Data da Abertura:
Horário de Abertura:
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
OBS: Colocar Carimbo do CNPJ no verso
Data:

Assinatura do Proponente
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