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MUNICIPIO DE PEDRA AZUL
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA

Razão Social/Nome:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:  Banco:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

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

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

..................................................................................... ..................................... ..................................... (..............).....................................

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

Item Material/Serviço Unidade QtdeCódigo Marca Preço Unit. Preço Total

Kg 80,0000

APRESUNTADO – Ingredientes: Carne suína, salmoura, amido, proteína isolada de
soja, sal, açúcar, pimenta branca, proteína vegetal hidrolisada, aromas naturais de
pimentas: vermelha, Jamaica e preta, estabilizante polifofato de sódio (INS 4521),
realçador de sabor glutomatomonossódico (INS 621), antioxidante eritorbarto de
sódio (INS 316), conservador nitrito de sódio (INS 250) corante carmim (INS120),
carne mecanicamente separada de ave e miúdos suínos. Sem glúten. Na
embalagem deverá conter data de fabricação, data de validade e número do lote.
Embalagem de 1 kg.

253041

Kg 80,0000Biscoito de polvilho assado tipo “avoador"260852

Kg 60,0000
Biscoitos variados:  fritos, assado de mandioca,  passado na goma - pronto para o
consumo com peso de mínimo de 30gr cada.

260873

Kg 80,0000
Bolo com cobertura pronto para o consumo de sabores variados (limão, chocolate,
cenoura, etc.) Mínimo de 800 g por unidade.

200224

Kg 70,0000
Bolo pronto para o consumo com sabores variados: milho, chocolate, cenoura,
formigueiro, caçarola, laranja, mandioca, etc. Mínimo de 800 g por unidade

200235

Kg 200,0000
Mini pizza pronta para o consumo, com peso de 100 g, composto de: massa
própria, frango, presunto, calabresa, molho, queijo, tomate e azeitona.

200246

Kg 30,0000Pão de cebola tamanho coquetel mínimo de 30g.200257

Kg 60,0000Pão de queijo tradicional, assado, pronto para o consumo com peso de 30g cada200278

Kg 50,0000Pão de queijo tradicional, assado, pronto para o consumo com peso de 50g cada200269

Kg 80,0000

QUEIJO TIPO MUSSARELA de 1ª qualidade, com ingredientes leite, conservação 0
a10°C. Produto próprio para o consumo humano e em conformidade com a
legislação sanitária em vigor. Apresentação em barra, acondicionada em
embalagem plástica apropriada, transparente, limpa, resistente e inviolável. A
embalagem original deverá ser a vácuo e conter externamente os dados de

2537410
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identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de
validade, quantidade de produto, número do registro no Ministério da
Agricultura/SIF/DIPOA, carimbo de inspeção do SIF e atender as especificações
técnicas da ANVISA e Inmetro. Prazo de validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega.Conservação em ambiente refrigerado.

Unidade 600,0000
Refrigerante de boa qualidade acondicionado em embalagem de 2 litros (cola,
guaraná, uva, laranja)

2608911

Kg 30,0000Rosca recheada com coco e uvas passas tipo “rainha” que seja trançada ou oval.2002912

Kg 50,0000
Salada de frutas acondicionada em embalagens de 500g (banana, abacaxi, maçã,
mamão, laranja)

2003013

Cento 80,0000
Salgado assado diversos pronto para o consumo massa folhados: risoles, croissant,
etc. Mínimo de  30g por und.

2609014

Cento 90,0000
Salgados assado pronto para o consumo diverso: empadinha, pastel, esfirra,
trouxinha de frango/bacon/queijo, torta, risoles. Mínimo 30g por und.

2609115

Cento 80,0000
Salgados assado pronto para os consumos diversos: empadinha, pastel, esfirra,
trouxinha de frango/bacon/queijo, torta, risoles. Mínimo  80g a und.

2609216

Cento 80,0000
Salgados frito pronto para o consumo variado:  coxinha, pastel, bolinhas de
queijo/presunto, quibe, salsicha empanada , enroladinho, croquete.  Mínimo 30 g
por und.

2609317

Unidade 90,0000
Salgados fritos pronto para o consumo, (coxinha, pastel, bolinhas de
queijo/presunto, quibe, enroladinho, croquete, salsicha empanada, etc.) com peso
mínimo de 80g a und.

2609418

Subtotal:
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Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante


