PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 61/2017 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

19/06/2017

Processo Licitatório:
Data do Processo:

73/2017
20/06/2017

ANEXO VII

Folha: 1/4

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 04/07/2017).
Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ / CPF:
Validade da Proposta:

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Telefone:
.............
..........................................
Inscrição Estadual: ............................................................. Fax:
..........................................
............................................................................ Prazo Entrega/Exec.: ............................................................. Condições de Pagamento: ..........................................
............................................................................

Estado:

............................................................................

Item

Código

Unid

1

7010695

Kg

CEBOLA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto. (07-01-0695)

2

7010696

Kg

CENOURA - de 1ª qualidade, in natura, tamanho e coloração
uniforme, polpa firme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalada em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto. (07-01-0696)

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Quantidade

Marca Oferecida

500,000

1.100,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Preço Total

PREGÃO PRESENCIAL
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Item

Código

Unid

3

7010697

Kg

4

7010646

MAÇO

5

7010698

6

7010699

Especificação

Quantidade

MELANCIA de 1ª qualidade, in natura,
tamanho e coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas,
larvas, resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito
estado para consumo, madura, sem defeitos graves como
podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalada em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0697)

500,000

CHEIRO VERDE DE BOA QUALIDADE (07-01-0646)

200,000

Kg

QUEIJO - muçarela, fatiado. Produto elaborado com leite de
vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme
homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado.
Rotulagem contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o
do produto, o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data
ou prazo de validade e o registro no Ministério da Agricultura/
SIF/DIPOA. Embalagem em polietileno de baixa densidade
atóxico. (07-01-0698)

250,000

Kg

PÃO - de sal, francês. Produto obtido pelo amassamento e
cozimento de massa preparada obrigatoriamente com farinha
de trigo, sal e água, que se caracteriza por apresentar casca
crocante, de cor uniforme castanho-dourada e miolo de cor
branco-creme de textura e granulação fina não uniforme.
Embalado em saco de polietileno de baixa densidade, atóxico
e de primeiro uso. (07-01-0699)

8.000,000

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 2/4
Preço Total
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Item

Código

Unid

7

7010700

UN

PÃO TIPO CALIFORNIA MÉDIO - tipo hot dog. Produto obtido pela cocção, em
condições
técnicas adequadas, de massa preparada com farinha
de trigo, fermento biológico, sal e água, podendo conter
outras substâncias alimentícias, desde que aprovadas e
mencionadas. O pão deverá ser fabricado com matériasprimas
de primeira qualidade, isentas de matéria terrosa,
parasitos e em perfeito estado de conservação. O miolo
deverá ser poroso, leve, homogêneo, elástico, não aderente
aos dedos ao ser comprimido, e não deverá apresentar
grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. O
miolo deverá ser de cor branca, branco-pardo. Rotulagem
contendo, no mínimo, o nome do fabricante e o do produto,
o CNPJ do fabricante, o número do lote, a data de fabricação
e a data ou prazo de validade. Embalagem de polietileno,
transparente e atóxica. (07-01-0700)

8

7010701

Kg

REPOLHO - verde, de 1ª qualidade, in natura, tamanho
e coloração uniforme, tenro, livre de folhas danificadas,
sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante. Deverá
estar em perfeito estado para consumo, sem defeitos graves
como podridão, amassado, murcho, deformado, descolorado,
queimado de sol, com manchas, rachaduras, injúrias por
pragas ou doenças. Embalado em sacos de polietileno,
transparentes, atóxico e intacto. (07-01-0701)

9

7010702

Kg

TOMATE - salada, de 1ª qualidade, in natura, tamanho e
coloração uniforme, livre de sujidades, parasitas, larvas,
resíduo de fertilizante. Deverá estar em perfeito estado para
consumo, sem defeitos graves como podridão, amassado,
murcho, deformado, descolorado, queimado de sol, com
manchas, rachaduras, injúrias por pragas ou doenças.
Embalado em sacos de polietileno, transparentes, atóxico e
intacto. (07-01-0702)

10

7021280

LATA

Quantidade

Especificação

6.000,000

800,000

2.000,000

SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ TIPO ENSURE LATA 900 G, CHOCOLATE E
BAUNILHA. (07-02-1280)

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

50,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 3/4
Preço Total
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Item

Código

Unid

11

7021281

LATA

COMPLEMENTO ALIMENTAR LÁCTEO PEDIATRICO LATA 240G (07-02-1281)

12

7030068

CAIX

SUCO ARTIFICIAL ADOÇADO (CX. C/ 15 ENVELOPES DE 35 G), de exelente
qualidade. (07-03-0068)

Quantidade

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Marca Oferecida

50,000
900,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor

Preço Unitário

Folha: 4/4
Preço Total

