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ANEXO III - MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
PREGÃO SRP Nº 04/2019
(Processo Administrativo n.° 23227.000438/2019-57)
Razão Social:
Responsável Legal:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
Fone:

UF:
Fax:

CEP:

(INSERIR TABELA REFERENTE AO GRUPO DA PROPOSTA DE ACORDO
COM TERMO DE REFERÊNCIA – CONFORME EXEMPLO ABAIXO)
GRUPO 1 – ÓLEOS / VINAGRES / CONSERVAS E ENLATADOS
ITE
DESCRIÇÃO
UNID
MARCA QUANT R$
M
Azeite de dendê. Embalado em
garrafas
plásticas
(não
amassadas)ou de vidro, resistentes,
que garantam a integridade do
produto até o consumo, contendo
100 ml do produto. A embalagem
1
deverá conter externamente os Unidade
15
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade
do
produto, prazo de validade de pelo
menos 1 ano na data do
recebimento
e
informações
nutricionais.
2
Azeite de oliva extra virgem. Unidade
150
Produto da primeira prensagem a
frio de oliva, acidez menor que
0,5%
coloração
amarela
esverdeado, que possam ser
novamente tampadas após aberta.
A embalagem deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
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do lote, quantidade do produto e
número de registro. Deverá
apresentar validade mínima de 6
(seis) meses a partir da data de
entrega. Embalagem 500 Ml.

3

Óleo de amendoim comestível,
obtido a partir do processo de
refino do óleo bruto de amendoim,
de acordo com padrões do sistema
ISO 22000:2005. Aspecto: liquido.
Sabor/odor: neutro/característico.
Embalagem de vidro ou de
polietileno resistente, transparente,
sem sinais de violação ou
Unidade
vazamento, contendo 100mL. Na
embalagem
deve
conter
informações
nutricionais,
ingredientes, data de fabricação e
validade, número do lote e
quantidade do produto. Data de
validade mínima de 6 meses a
contar da data de entrega do
produto.

1
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4

5

Óleo de canola comestível, obtido
a partir do processo de refino do
óleo bruto de canola, de acordo
com padrões do sistema ISO
22000:2005. Aspecto: liquido.
Sabor/odor: neutro/característico.
Refinado, tendo sofrido processo
tecnológico
adequado
como
degomagem,
neutralização,
clarificação, frigorificação ou não
e
desodorização.
Deverá
apresentar aspecto, cheiro, sabor e
cor peculiares e deverá estar isento
de ranço e de outras características
indesejáveis. Na rotulagem deverá
apresentar
as
indicações Unidade
correspondentes Ã classificação e
designação refinado. Deve ser
embalado em garrafas plásticas
tipo
pet,
não
amassadas,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade
e
informações
nutricionais. Validade mínima de 6
meses a contar da data de
recebimento.
Óleo
de
gergelim
torrado.
Embalado em garrafas de vidro,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
consumo, contendo 100 ml do
produto. A embalagem deverá
conter externamente os dados de Unidade
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade
e
informações
nutricionais. Validade mínima 6
meses a contar da data de
recebimento.

20

2

Rua Otaviano Castilho Mendes, 355 – Bairro Bettim – 97670-000
São Borja – RS

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Campus São Borja
Fone (55) 3431 0500 E-mail: licitacao.sb@iffarroupilha.edu.br

6

7

Óleo de soja - obtido a partir do
processo de refino do óleo bruto
de soja, de acordo com padrões do
sistema ISO 22000:2005. Aspecto:
liquido.
Sabor/odor:
neutro/característico.
Refinado,
tendo sofrido processo tecnológico
adequado como degomagem,
neutralização,
clarificação,
frigorificação
ou
não
e
desodorização. Deverá apresentar
aspecto, cheiro, sabor e cor
peculiares e deverá estar isento de
ranço e de outras características
indesejáveis. Na rotulagem deverá
apresentar
as
indicações Unidade
correspondentes Ã classificação e
designação refinado. Deve ser
embalado em garrafas plásticas
tipo
pet,
não
amassadas,
resistentes, que garantam a
integridade do produto até o
consumo, contendo 900ml de peso
líquido. A embalagem deverá
conter externamente os dados de
identificação,
procedência,
quantidade do produto, prazo de
validade
e
informações
nutricionais. Validade mínima de 2
anos a contar da data de
recebimento.
Vinagre Balsâmico – embalagem
plástica de 500ml, isento de
sujidade e matéria estranha.
Embalagem
apresentando
externamente
dados
de Unidade
identificação, procedência. Data de
fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.

550

6
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8

9

10

11

Vinagre de Álcool – elaborado a
base de ácido acético obtido
mediante a fermentação acética de
soluções aquosas de álcool
procedente principalmente de
matérias agrícolas. Padronizado,
refiltrado, pasteurizado e envasado Unidade
para a distribuição no comércio em
geral. Com acidez de 4,15%.
Embalagem plástica/garrafa pet. É
um produto: sem corantes, sem
essências. E sem adição de
açúcares. Embalagem de 750ml.
Vinagre de Arroz – elaborado a
base de fermento acético de arroz,
embalagem plástica de 750 ml,
isento de sujidade e matéria
estranha.
Embalagem
Unidade
apresentando externamente dados
de identificação, procedência. Data
de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Vinagre de Maçã – elaborado a
base de fermento acético de maça,
embalagem plástica de 750ml,
isento de sujidade e matéria
estranha.
Embalagem
Unidade
apresentando externamente dados
de identificação, procedência. Data
de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Vinagre
de
vinho
branco,
elaborado a base de fermento
acético, embalagem plástica de
750ml, isento de sujidade e
matéria estranha. Embalagem
Unidade
apresentando externamente dados
de identificação, procedência. Data
de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.

155

5

60
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12

13

14

Vinagre de Vinho tinto – elaborado
a base de fermento acético de
vinho tinto, embalagem plástica de
750ml, isento de sujidade e
matéria estranha. Embalagem
Unidade
apresentando externamente dados
de identificação, procedência. Data
de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Alcaparras - Embalagem 200g Miúdas,
em
conserva,
acondicionados em embalagem de
vidro, limpa, resistente, vedada
hermeticamente. Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
Unidade
identificação
e
procedência,
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 6 meses a partir da data
de entrega.
Atum Sólido. Produto sólido
conservado em óleo comestível.
Não contém glúten. Não contém
sal. Ingredientes: atum, óleo
comestível,
sal.
Informação
Nutricional por 100g: 157,0Kcal,
Carboidrato: 0,0g, Proteína: 25g,
Gorduras totais: 6,4g, Gorduras
Saturadas: 2,1g, Gorduras Trans:
0,0g, Gordura Monoinsaturada: Unidade
1,2g, Gordura Polinsaturada: 2,9g,
Colesterol: 67mg, Fibra Alimentar:
0,0g, Sódio: 735,0mg. Embalagem
apresentando externamente dados
de identificação, procedência. Data
de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Unidade: lata líquido de 170g.

10

10
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15

16

17

Azeitona pretas sem caroço
inteiras, em conserva. Azeitona
preta, graúda, sem caroço,
acondicionada em embalagem
limpa,
resistente,
atóxica,
contendo 290 g de peso líquido
drenado. Embalagem apresentando
externamente
dados
de
Unidade
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade
mínima de 10 meses acontar da
data de entrega do produto.
Azeitona verde, sem caroço, em
conserva. Azeitona verde, graúda,
sem caroço, acondicionada em
embalagem limpa, resistente,
atóxica,
contendo
aproximadamente180g de peso
líquido
drenado.
Embalagem
apresentando externamente dados
Unidade
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses acontar da data
de entrega do produto.
Cogumelo tipo champignon em
conserva. Cogumelos inteiros,
acondicionados em embalagem de
vidro ou polietileno, limpa,
resistente, atóxica, hermeticamente
fechada,
contendo
aproximadamente 170 g de peso
Unidade
líquido
drenado.
Embalagem
apresentando externamente dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da

20
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Agricultura. Data de validade
mínima de 6 meses a contar da
data de entrega do produto.

18

19

Ervilha em conserva. Embalagens
de 300g. Prazo de validade: 24
meses. Embalagem apresentando
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade, Unidade
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 300 g de
peso líquido. Data de validade
mínima de 20 meses a contar da
data de entrega do produto.
Extrato de tomate - Embalagem
350 g -Simples, resultante de
concentração da polpa de tomates
maduros. Pele e sementes retiradas
por
processo
tecnológico
adequado. BRIX mínimo de 18%.
Isento de fermentações, indicando
processamento não defeituoso.
Apresentando massa espessa, cor
vermelha, cheiro e sabor próprios.
Acondicionados em embalagem de
Unidade
vidro ou folha de flandres limpa,
resistente, atóxica, não amassada,
não estufada, contendo entre 350 g
de peso líquido. Embalagem
apresentando externamente os
dados
de
identificação,
procedência,
quantidade
do
produto
e
informações
nutricionais. Prazo de validade de
pelo menos 6 meses a contar do
recebimento.

20
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20

21

22

Milho verde em conserva Embalagem 300 g Milho verde em
conserva conservado com o
líquido da conserva, condicionado
em embalagem de folha de
flandres ou alumínio limpa,
resistente, atóxica, isenta de
ferrugem,
não
amassada.
Embalagem
de
200
g,
Unidade
apresentando externamente dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade
mínima de 9 meses a contar da
data de entrega do produto.
Palmito inteiro em conserva de
pupunha -Embalagem 530g Palmito de pupunha em conserva.
Primeira qualidade, macio, tenro,
esbranquiçado,
produzido
de
acordo com as normas higiênicosanitárias estabelecidas, garantindo
a segurança alimentar. Embalagem
em
vidro
contendo
aproximadamente 300g de peso
Unidade
líquido drenado. Embalagem ,
apresentando externamente dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade
mínima de 20 meses a contar da
data de entrega do produto.
Pepino inteiro acondicionado em
água
e
sal.
Embalagem
apresentando externamente dados
de identificação, procedência. Data
Unidade
de fabricação, data de validade e
informações
nutricionais,
constantes no rótulo do produto.
Embalado
em
vidros
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hermeticamente
vedado.
Embalagem de 500g. Deverá
apresentar validade mínima de 12
meses a partir da data de entrega

23

24

25

Sardinha em conserva, preparada
com pescado fresco, limpo,
eviscerado, cozido. Imersa em óleo
comestível. Acondicionado em
recipiente de folha de Flandres
íntegro,
resistente,
vedado
hermeticamente e limpo, contendo
aproximadamente 125g de peso
líquido drenado. A embalagem
Unidade
deverá conter externamente os
dados
de
identificação
e
procedência,
informação
nutricional, número do lote, data
de validade, quantidade do
produto. O produto deverá
apresentar validade mínima de 25
meses da data de fabricação do
produto.
Tomate pelado. Tomates sem pele
- suco de tomate e acidificante
ácido cítrico. Lata com 400g,
limpa,
resistente,
vedada Unidade
hermeticamente.
Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Tomates secos acondicionado em
em embalagem de vidro ou
plástica,
contendo
óleo
comestível., limpa, resistente,
Unidade
vedada hermeticamente. Deverá
apresentar validade mínima de 10
meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 1Kg.

5
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26

27

28

29

Fruta abacaxi em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
Unidade
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 20 meses a partir da
data de entrega.
Fruta figo em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
Unidade
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 20 meses a partir da
data de entrega.
Fruta pêssego em calda de água e
açúcar, em fatias, sem caroços, lata
com 850g, Ela deverá conter
externamente
os
dados
de
identificação
e
procedência,
Unidade
informações nutricionais, número
de lote, quantidade do produto.
Deverá
apresentar
validade
mínima de 20 meses a partir da
data de entrega.
Cereja em calda sem caroçoacondicionada
em
potes
hermeticamente fechados de 200g.
Contendo
os
dados
de
identificação
e
procedência, unidade
informações nutricionais, número
de lote, quantidade. Apresentando
validade mínima de 12 meses a
partir da entrega.
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Ervilha em conserva. Embalagens
de 2kg de peso drenado. Prazo de
validade: 24 meses. Embalagem
apresentando externamente dados
de identificação, procedência,
informações nutricionais, número
30
de lote data de validade, unidade
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura, contendo 300 g de
peso líquido. Data de validade
mínima de 20 meses a contar da
data de entrega do produto.
Milho verde em conserva Embalagem 2kg de peso drenado,
conservado com o líquido da
conserva,
condicionado
em
embalagem de folha de flandres ou
alumínio limpa, resistente, atóxica,
isenta de ferrugem, não amassada.
Embalagem de 2kg de peso
31
drenado,
apresentando unidade
externamente
dados
de
identificação,
procedência,
informações nutricionais, número
de lote data de validade,
quantidade do produto, e número
do registro no Ministério da
Agricultura. Data de validade
mínima de 9 meses a contar da
TOTAL

100

100

R$

PREÇO TOTAL EM ALGARISMOS E POR EXTENSO:
Prazo de Validade da Proposta:

Prazo de entrega:

Garantia:
Banco (cod.):

Agência (cód.):

Conta-Corrente:

Carimbo padronizado do CNPJ:
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Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão.
Observações:
Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.
.....................,

de

de 2019.

______________________________
Assinatura do responsável pela empresa
Observação: Na proposta deve constar o número e o nome do grupo, além dos itens que o
compõe(coluna da esquerda).
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