PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 19
Data Abertura: 23/08/2018 Hrs: 09:00
Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE
FELIX, 80

Data Abertura: 23/08/2018 Hrs: 09:00
Observação: aquisição de carnes, frios, embutidos e hortifrutigranjeiros para atender a Merenda Escolar

NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO

QDE. REQUIS. UNIDADE
VL. UNITÁRIO

VL. TOTAL MARCA

1 Abacate - Tamanho regular de 1ª Qualidade - tamanho grande, cor e
formação uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e
mecânicos oriundo do manuseio e transporte acondicionado em
embalagens caixas apropriadas para o transporte.

300.0000 KG

0.00

2 Abacaxi Perola - De 1ª Qualidade tamanho grande, cor e formato
uniforme, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. Acondicionado em embalagens
apropriado para o transporte.

1500.0000 KG

0.00

3 Abobora Cambota - Tamanho regular de Primeira Qualidade S/Cortes
produtos frescos e com grau de maturação intermediaria, deverá
apresentar odor agradável, consistência firme de 1ª qualidade sem
lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.
Acondicionado em sacos de 10kg.

350.0000 KG

0.00

4 Acelga - Produto de 1ª Qualidade, coloração e formato preservada,
folhas alongadas e sem presença de larvas e parasitas.
Acondicionadas em sacos plásticos descartáveis e transparente, no
máximo 5 maços.

300.0000 KG

0.00
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5 Alho - Tipo extra - o produtos não deverá apresentar problemas com
coloração e nem machucados, perfurados muito maduro e nem
muito verde. O produto deve estar intacto, embalados de acordo com
a solicitação em sacos de 5 kg. Na nota fiscal devera constar as
seguintes informações: o número da empresa credenciada que emitiu
o certificado de classificação vegetal do produto ( numero do lote
tem que estar relacionado na embalagem do produto) o tipo e a
marca do produto.

600.0000 KG

0.00

6 Banana Maçã - Tamanho regular de 1ª Qualidade em pencas,
tamanho e coloração uniformes, com polpa firmes e intactas,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do
manuseio e transportes, acondicionadas em pencas avulsas caixas
apropriadas de 20kg para o transporte.

1000.0000 KG

0.00

7 Banana Nanica - Tamanho regular de 1ª Qualidade em pencas,
tamanho e coloração uniformes, com ´polpa firmes e intactas,
devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos do
manuseio e transportes, acondicionadas em pencas avulsas e caixas
apropriadas de 20kg para o transporte.

5500.0000 KG

0.00

8 Batata Inglesa; tamanho regular de Primeira Qualidade S/Cortes
produtos frescos e com grau de maturação intermediaria, deverá
apresentar odor agradável, consistência firme de 1ª qualidade sem
lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos.

5000.0000 KG

0.00

9 Beterraba - Tamanho regular de 1ª Qualidade, fresca compacta e
firme, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme.
Acondicionadas em sacos de 10kg.
10 Bife - Deverão apresentar-se livres de parasitas , larvas e de qualquer
substancias contaminantes que possam alterá-las ou encobrir
algumas substancias. Aspecto próprio da espécie - não amolecida
Cor - própria da espécie sem manchas esverdeada
Odor e sabor - próprio. Corte - de 1 a 5 cm, sendo carne de 1ª sem
sofrer congelamento apenas resfriada e acondicionada em
embalagens plástica atóxica transparentes resistentes grampeada
mecanicamente, contendo 5 kg. Devidamente rotulado em acordo
com a legislação vigente. Respeitando atenciosamente a
temperaturas exigida pela ANVISA

900.0000 KG

0.00

1000.0000 KG

0.00

200.0000 KG

0.00

11 Caqui - Tamanho regular de 1ª Qualidade, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firmes e intactas, devendo ser bem
desenvolvida sem danos físicos e mecânico. Acondicionadas em
caixas própria para o transporte sem que haja danos na sua parte
externa.
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12 Carne em Cubos - Deverão apresentar-se livres de parasitas, larvas e
de qualquer substancias contaminantes que possam alterá-las ou
encobrir algumas substancias. Aspecto próprio da espécie - não
amolecida
Cor - própria da espécie sem manchas esverdeada
Odor e sabor - próprio. Corte - de 1,5 a 3 cm, sendo carne de 2ª sem
sofrer congelamento apenas resfriada e acondicionada em
embalagens plástica atóxica transparentes resistentes grampeada
mecanicamente, contendo 5 kg. Devidamente rotulado em acordo
com a legislação vigente. Respeitando atenciosamente a
temperaturas exigida pela ANVISA.

3500.0000 KG

0.00

13 Carne Moída, deverão apresentar-se livres de parasitas , larvas e de
qualquer substancias contaminantes que possam alterá-las ou
encobrir algumas substancias. Aspecto próprio da espécie - não
amolecida
Cor - própria da espécie sem manchas esverdeada
Odor e sabor - próprio
Corte - passada no moedor, sendo carne de 2ª sem sofrer
congelamento apenas resfriada e acondicionada em embalagens
plástica atóxica transparentes resistentes grampeada
mecanicamente, contendo 5 kg. Devidamente rotulado em acordo
com a legislação vigente. Respeitando atenciosamente a
temperaturas exigida pela ANVISA

8000.0000 KG

0.00

14 Carne Seca/ Charque; Carne Bovina de primeira qualidade, limpa
sem Osso, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, peças embaladas
á vácuo, resfriadas, isentas de aditivos substancias estranhas
Inspecionadas pelo ministério da agricultura. Acomodadas em caixas
de papelão em perfeitas condições estruturais, padronizadas e
lacradas. Respeitando atenciosamente a temperaturas exigida pela
ANVISA

1200.0000 KG

0.00

15 Cebola - Seca, branca de 1ª Qualidade compacta e firme, sem lesões
de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes, tamanho e
coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionadas e caixas próprias para o transporte.

2500.0000 KG

0.00

16 Cenoura - Tamanho regular de 1ª Qualidade, fresca compacta e
firme, sem rachaduras, isenta de sujidades, tamanho e coloração
uniforme. Acondicionadas em sacos 5kg.

2000.0000 KG

0.00
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17 Chuchu - Tamanha regular de 1ª Qualidade compacta e firme, sem
lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes,
tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e
larvas, acondicionadas e caixas próprias para o transporte.

600.0000 KG

0.00

18 Couve Flor. produto de 1º qualidade, coloração e formato
preservado, sem presença de sujidade, larvas ou outros parasitas.

350.0000 KG

0.00

5000.0000 KG

0.00

20 Empanado à Base de Carne de Frango com Cenoura:Carne de frango,
farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cenoura, gordura
vegetal. Água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal ,
açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2)
estabilizante tripolifosfato de sodio, realçador de sabor: glutamato
monossodico, aromatizantes: aroma natural, espessante goma
xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha. CONTEM
GLUTEN
Peso por unidade; 20g
Carb;19% Prt; 12,3%
Lip:10%
VCT :213LKcal/100g
Prazo de validade: 120 dias
Armazenar o produto em ambiente refrigerado a -12°C ou mais frio.
Embalagem Primaria: Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico,
flexível, resistente, termosoldado, transparente com capacidade para
3kg.
Embalagem Secundaria: Caixa de papelão ondulado, reforçado,
lacrado com fita adesiva, resistente ao impacto e as condições de
estocagem congelada.
Rotulagem esta de acordo com a legislação vigente.

760.0000 KG

0.00

21 Espinafre - De 1ª Qualidade, coloração preservada no tom verde
escuro de formato uniforme, folhas sem presenças de sujidades e
sem larvas e parasitas. Acondicionadas em sacos plásticos
descartáveis e transparente, no máximo 5 maços.

300.0000 MÇ

0.00

19 Coxa e Sobrecoxa - Produto de 1ª Qualidade, tamanho médio e
padronizado e congelado. Cor e sabor característico, acondicionado
em sacos plásticos atóxicos, resistentes lacrados, devidamente
rotulado de acordo com a legislação vigente.
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22 Hamburguer de Carne Bovina
Ingredientes: carne bovina, água, gordura bovina, proteína de soja,
gordura vegetal, sal, maltodextrina, condimentos naturais, regulador
de acidez lactato de sódio(INS 325), estabilizante polifosfato de sódio
(INS 45 2i) e tripolifosfato de sódio (INS 451i), corante natural
vermelho de beterraba(INS162,antioxidante eritobato de sódio (INS
316)realçador de sabor glutamato monossodico (INS 621) aroma
natural. Não Contem Glutem.
Embalagem Primária: o produto envelopado em sacos de polietileno
tubular liso transparente 118x104x004mm com peso liquido 56g
Embalagem Secundaria: caixa de papelão com peso de 2,o1kg
Validade Mínima:Embalagem fechada 4 meses, embalagem aberta 2
meses O produto deverá apresentar-se congelado em sua forma
natural à temperatura de - 12ºC (doze graus negativos)a - 18ºC
(dezoito graus negativos).
Carb;2,5%
Lipidios; 12,0%
Proteinas;17,5%
VCT; 118 kcal

1000.0000 KG

0.00

23 Iscas de Carne; deverão apresentar-se livres de parasitas, larvas e de
qualquer substancias contaminantes que possam alterá-las ou
encobrir algumas substancias. Aspecto próprio da espécie - não
amolecida
Cor - própria da espécie sem manchas esverdeada
Odor e sabor - próprio. Corte - de 1,5 de a 5 cm, sendo carne de 1ª
sem sofrer congelamento apenas resfriada e acondicionada em
embalagens plástica atóxica transparentes resistentes grampeada
mecanicamente, contendo 5 kg. Devidamente rotulado em acordo
com a legislação vigente. Respeitando atenciosamente a
temperaturas exigida pela ANVISA

3500.0000 KG

0.00

24 Laranja Pera Rio - De ótima Qualidade, compacta e fresca e firme
isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e acondicionada em sacos de 20kg.

5000.0000 KG

0.00
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25 Linguiça Calabresa;Produto de 1ª Qualidade
Valor calórico - 149kcal - 7%
Carboidrato - 0g - 0%
Proteínas -8g - 11%
Gorduras Totais - 13g - 24%
Gorduras Saturadas - 4,40g - 20%
Gorduras Trans - 0g - 0%
Colesterol - 6,6-mg - 2%
Fibra Alimentar - 0g - 0%
Ferro - 0mg - 0%
Sódio - 598mg - 25%
Valores diários com base em uma dieta de 2 000kcal ou 8 400kj. Seus
valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. VD não
estabelecidos.
Respeitando sempre temperatura , que não haja embalagens violadas
e validade estabelecida pela órgão de controle de segurança
alimentar ANVISA.

1000.0000 KG

0.00

26 Linguiça Toscana - Produto de 1ª Qualidade ( Porção de 50g 1
unidade)
Valor calórico - 154kcal - 8%
Carboidrato - 0g - 0%
Proteínas - 6,3g - 8%
Gorduras Totais - 14g - 25%
Gorduras Saturadas - 4,2 - 19%
Gorduras Trans - 0g - 0%
Fibra Alimentar - 0g - 0%
Sódio - 458mg - 19%
Valores diários com base em uma dieta de 2 000kcal ou 8 400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suasnecessidades energéticas. VD não estabelecidos.
Respeitando sempre temperatura , que não haja embalagens violadas
e validade estabelecida pela órgão de controle de segurança
alimentar ANVISA.

1500.0000 KG

0.00

27 Maçã Nacional; tamanho regular de 1ª Qualidade, tamanho e
coloração uniformes, com polpa firmes e intactas, devendo ser bem
desenvolvida sem danos físicos e mecânico. Acondicionadas em
caixas de 18 kg própria para o transporte sem que haja danos na sua
parte externa.

4520.0000 KG

0.00

Página 6 de 20

28 Mamão Formosa - Tamanho regular de 1ª Qualidade aspecto globoso
,- mista verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com
polpa firme e intacta, isenta de rachaduras e livres de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física.
Acondicionado em embalagem apropriado para o transporte.

730.0000 KG

0.00

29 Mandioquinha de 1ª Qualidade, tubérculo deve ter aspecto alongado,
cheiro e sabor próprios e com cozimento garantido, aspecto firme,
isenta de material terroso, sem parasitas e mofo e sem paredes
arroxeadas, acondicionadas em sacos plásticos transparente.

310.0000 KG

0.00

30 Maracujá - Redondo, casca lisa, graúda de 1ª Qualidade, livre de
sujidades, de larvas e parasitas, tamanho e coloração uniformes,
devendo ser bem desenvolvido e maduro, grande quantidade de
polpa. Bem acondicionado próprio para o transporte.

740.0000 KG

0.00

31 Melancia - Tamanho regular de 1ª Qualidade aspecto globoso, cor
própria, classificada como fruta com polpa firme e intacta, isenta de
rachaduras e livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e
larvas, sem lesões de origem física. Acondicionado em embalagem
apropriado para o transporte, a granel de 10 a 12 kg

1860.0000 KG

0.00

32 Melão - Tamanho regular de 1ª Qualidade aspecto globoso ,- mista
verdes e maduros, cor própria, classificada como fruta com polpa
firme e intacta, isenta de rachaduras e livres de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física.
Acondicionado em embalagem apropriado para o transporte.

600.0000 KG

0.00

33 Mortadela - Produto de 1ª Qualidade
Valor calórico - 105kcal - 5%
Carboidrato -2g - 1%
Proteínas - 5,20g - 7%
Gorduras Totais - 8,50g - 15%
Gorduras Saturadas - 2,6012%
Gorduras Trans - 0g - 0%
Colesterol - 9,60mg - 3%
Fibra Alimentar - 0g - 0%
Sódio - 416mg - 17%
Valores diários com base em uma dieta de 2 000kcal ou 8 400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suasnecessidades energéticas. VD não estabelecidos.
Respeitando sempre temperatura , que não haja embalagens violadas
e validade estabelecida pela órgão de controle de segurança
alimentar ANVISA.

1000.0000 KG

0.00
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34 Ovos-produto de ótima qualidade tamanho padrão, cascas lisa
isentas de rachaduras, sem sujidades. Acondicionados em bandeja
com 30 ovos.
35 Peito de Frango - Produto de 1ª Qualidade - Peito de Frango sem
Osso e sem pele congelado, cor e sabor característicos,
acondicionado em sacos plásticos atóxicos, resistentes lacrados,
devidamente rotulado de acordo com a legislação vigente.

2000.0000 BDJ

0.00

4800.0000 KG

0.00

36 Pêra - Tamanho regular de 1ª Qualidade, tamanho e coloração
uniformes, com polpa firmes e intactas, devendo ser bem
desenvolvida sem danos físicos e mecânico. Acondicionadas em
caixas de 18 kg própria para o transporte sem que haja danos na sua
parte externa.

1500.0000 KG

0.00

37 Pernil Sem Osso; Pernil suíno de primeira qualidade, sem osso sem
pele, pouca gordura. Isentas de aditivos ou substancias estranhas.
Inspecionado pelo ministério da agricultura. Respeitando
atenciosamente a temperaturas exigida pela ANVISA

2000.0000 KG

0.00

38 Ponkã - De ótima Qualidade, compacta e fresca e firme isenta de
sujidades, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida e acondicionada em caixas de 20kg.

1500.0000 KG

0.00

39 Presunto - Produto de 1ª Qualidade
Valor calórico - 34kcal - 2%
Carboidrato - 0,80g - 0%
Proteínas - 3,90g - 5%
Gorduras Totais - 1,90g - 3%
Gorduras Saturadas - 1,5 - 7%
Gorduras Trans - 0g - 0%
Colesterol - 6,6-mg - 2%
Fibra Alimentar - 0g - 0%
Ferro - 0,75mg - 6%
Sódio - 252mg - 11%
Valores diários com base em uma dieta de 2 000kcal ou 8 400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de
suasnecessidades energéticas. VD não estabelecidos.
Respeitando sempre temperatura , que não haja embalagens violadas
e validade estabelecida pela órgão de controle de segurança
alimentar ANVISA.

1550.0000 KG

0.00
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40 Queijo Mussarela - Produto de 1ª Qualidade (porção de 30g)
Valor calórico - 94kcal - 5%
Carboidrato -0,6g - 0%
Proteínas - 6,60g - 9%
Gorduras Totais - 7,2g - 13%
Gorduras Saturadas - 7,60 - 21%
Gorduras Trans - 0,3g - 0%
Colesterol - 9,60mg - 3%
Fibra Alimentar - 0g - 0%
Sódio - 161mg -1%
Cálcio - 157mg - 4
Ferro - 0,2mg - 1%
Valores diários com base em uma dieta de 2 000kcal ou 8 400kj. Seus
valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas. VD não estabelecidos.
Respeitando sempre temperatura , que não haja embalagens violadas
e validade estabelecida pela órgão de controle de segurança
alimentar ANVISA.

1550.0000 KG

0.00

41 Repolho - Tamanho regular de 1ª Qualidade S/Cortes , cor e com
formação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, sem danos
físicos e mecânicos, livres de presença de larvas e parasitas,
Acondicionadas e sacos plásticos próprio para p transporte.

1500.0000 KG

0.00

42 Salsicha Hot Dog - Congelada embalagem a vácuo. Exenta de pimenta
e não contem gluten, Embalagens primarias 2,5 kg embalagem
secundaria 12kg
Respeitando sempre temperatura , que não haja embalagens violadas
e validade estabelecida pela órgão de controle de segurança
alimentar ANVISA.

1000.0000 KG

0.00

43 Tomate - De 1ª Qualidade, aspecto globoso -mista com verdes e
maduros. Classificados como legumes graúdos e polpas firmes, sem a
presença de larvas e parasitas, sem sujidades. Acondicionada em
embalagens própria para o transportes.

3000.0000 KG

0.00

44 Vagem - Tamanho regular de 1ª Qualidade, fresca compacta e firme,
sem rachaduras, isenta de sujidades, tamanho e coloração uniforme.
Acondicionadas em sacos 5kg.

432.0000 KG

0.00

Valor Líquido

0.00

Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
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Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega

Assinatura do Responsável
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