
Proposta Comercial t4
N8
oACâmàra De São Bernardo MA

segue,

A nossa proposta (omercial relativa à Aquisição, géne ros ôtim€ ntí€ios.

Propomos ô Vàlor Total de R§ 24.112,25 (úntê e qúât o mil, trezeírtos ê trinta ê dois rcals ê ünte e
aln(o centâvos.)

cilPJ: t 03rt6,/lrl9/0t 01{5
PC DA AÍRIZ. CENTRO

cEP 65.390{00, SANT^ LUZ|À MA
TETEFONE (9r) 3353-5263

ITEM UNID qTD PREçO UNII. PREçOÍOIAI

ÀçUCAR tipo.ristàI, na.or branca 0ooZ
ban€o) origem vegetà1, sacarose,de cana de
açrkàr, pa(ote de o1 Kg, embalagêm
transparênte, resistente, com solda reÍorçada
intêgrâ- lnformações núri.ionais nà
êmbàlagem, validade de no mínimo 6 mes€s.

UNID 325 Rg t,82
R§

1.241,5O

GÍé Torrado e Moído, de 1'qualidade,
empacotôdo â Vácuo puro, acondicionado êm
êmbalagem (tipo Íiolinho) de 5oo g,
classificação oÍicial brêsileirô (tipo 8 Cob.),
.om nomáximo de r5lde grão p.V.A

(Pretos.Verdês ê Ardídos) isento d€ bebidàs
ri, ou riszona, ponto de toía médià,
moagem médiâffina e inÍormaçóes na
embalagem coníorme legislaç5o êm vigor.

UNID R$ 6,55
n$

1.128,75

ol

Refrigerant€s màtêràl água gasosa/xa rope,
sabores laranja, cola e guaraná, €mbàtagêm
com 02litros com nome ê marcado
fabrkante, Marca devêÉ s€r re(onhecido
internacionalmente dentro dos mais altos
adrõ€s de qualidâde.

125 R§ 6,to
R$

747,50

ReÍrigerànte, matenàl água gàsosa/xarope,
sâbores larania, cola eguârâná, embâlagem
com no minimo 3oomlcom nome e marcã do
fdbricânte, Marca devêÉ ser re.onhe<ido
interna<iona lmente d€ntro dosmais àttos
adrões de ualidade.

Lrnid 420
R§

1.68o,oo

I

I



It
Biscoito salgado tipo cream (rackeÍ:
ingredi€ntes: Íarinha d€ trigo eníquecida
com Íeno e acido fóíco,açúcar, gordura
vegetâl hidrogenadà, açúca r invertído, sal

reÍinado, extrato de malte, estabilizânte
le(itina de soia, fermêntos químicos. O

biscoito deverá sêríabricado de matérias
terrosãs €mbaiagem com dados de
identiÍicação do pÍoduto, marca do
Êàbricante, prazo devalidade, peso lÍquidoe
de acordo com a Resolução 1218dà
Comissão Nàcionalde Normase Padr6es para
Alimentos' CNNPA. Embalagem: Pacote
impermeávê1, lacrado contendo 4oog (lx1),
informaçõ€s nutricionais na embalagem.
Validade mínima de 6 meses.

LEITE, PO, integral, trâdicional, não contendo
giúten, enrhuecido (om vitaminasA, De c.
Padrão equivâlente ou superior ao NtNHO,
acondkionado em làta com, no mínimo,4oo
g, com dàdos dê identiffcaçãodo produto,
mârca doÍãbricantê, prazo de validade, peso
líquido ê registro no Ministérioda Saúde e/ou
Ministério da Agriculturâ

Su(o conc€ntrado sabores marácuiá,
lârània, acerola, caju, morango ê goiàba;
lÍquido, ind ustrja lizàdo, com alto teor de
polpa de frutàs, looU naturà|, isênto de
coràntes, conservant€s e acidulântês, sem
adição de aç'kar, Íabrjcado exclusi\râmentê
(om a Íruta de prjmeira q ua lidade, envasado
em embalagem de plásticâ ãtóxica,
reslstente, embalagem de 5oo ml

Agua Minerà I naturô I não gasosa, ph mínimo
de 4,o € máximo a,o, àcondkionada em
embalãgêm retomável (garrafão) de 20
(vinte) litros, plásti(o higiênico, com protetor
na parte superior do lacrê de segurançâ
personalizado pelo íabricante como
também, identificação do produto, dãta de
fabrí(ação e prâzo d€ validade no rótulo. O
produto dêveni atêndêr à portaria 45il97
do Ministério da 9úde, e â resoluçáo
1218 da(omlssão Nacional de Normàs ê
Pôdróês parâ alimêfltos -CNNpÀAentrega
será parcelada, variàndode acordo com a
nêcessidade da .ontratant€. A água
mineral é apenâs para reposição, no
momento da entrega sêfií Íeita a troca do

00r

o5 UN ID

UN ]D

R$

568,75
125 R$ 4,55

CIIPJ: i0.640,/t49/0001{§
PC DA MATRIZ , CENTRO

cEP 65.3t0{00. saNÍa LUzrÀ -MA
TELEFONE (93) 3653-5263

,UN ID

]",
I 

4),,50

1*r""

RJ

341,55

lurro ]"
1-,.,"

I
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Aguã Minerdl natural sem gás,

acondicionada em copos de2ooml, caixa
com 48 unidades, com tâmpa
aluminizâda, embalag€m priítka para
(onsumo imediato, com cêrtifkâdos de
autorizà(õ€sdos órgãos competentes € com
validade para 12 (doze) mes€s.

g mÍáo" 190 R$ t8,99
R$

15.2O6,1O

Ma rgà rina Vegêta I Cremosa com Sal,

industnàlizada, obtjda dê produtos isêntos de
suiidàdese seus inÉfêdientesde preparo em
pêrfeito estãdo de (onsêrvação, homogênea,
de cheko e sabor característi(o,
âcondkionada êm pote plástico atóxico,
refoÍçado de l5og.

UNtD/cx 5O RJ 4,50
R'

225,OO

Adoçante dietético êm pó, asp€.to ísico pó
fino brânco à bas€ de ai(lamatoe sacarinâ,
com registro no Ministério dâ Saúde,
acondicionada em caixô com 50 sachêscom
0,89. Validade, impressá na embalagem,
mínima de 12 meses a pôrtir da entrega.

LJNid 50 R$ 5,55
R§

177,50

Adoçànte dietéti(o líquido,com ciclamato de
sódio e sacarina sódica, (om bico dosador,
frdsco.om íoo mi. Vàlidade, impressa na
embalagem, mÍnlma de 12 meses a partirda
€ntregã.

28 R$ a,2o
R§

22gt6O

1J

Chá de hortelã, erva<idreira e
câmomilà- Apresêntação:sâquinhos
embalâdos individuàlmente em pap€I,
reembalados em caixas de papelão,
Íechados por plástko transparênte. Cada

càixà contendo ,o saches de 2og.
Vàlidade, imprêssa na embalagem, mínima
de 12 meses a pàrtirda êntregâ.

unid 15 R$ 9,r5
R$

137,25

14

Polpasde frütas, naturais, sabor€s: aba(axi,
càju, cãjá, goiaba, acêrola, graviola e
marâcuiá, embàlagem com no mínimo 5oog,
divididos em 5 pà(otes de loogcada com
capacijade para 2ooml. Embalagem com
identificação do prodúo, marcà do
fãbricante, prazo d€ validâdee <apa(idâd€,
de âcordo com a Resolução tr78 da CN N p,A"

O produto deverá têr registro no Manistério
da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.

UN ]D 65 R$ 6,15
RS

399,75

CNPJ: 10.646.449/0!0l €5
PC OÂ ÍVtÀTRtZ . CENÍRO

CEP65.390{100, SAI'ITÀ LUZIA -MA
ÍELEFONE (98) 3553,5253



Páo de iorma fatiado, pacote de 5oo gi?mas,

embalados em sacos plásticos atóxicos,
Íechados, com dàta de fubri.ação em rótulo
indelével coincidentê com a data deentregà,
ê o prâzo de validade dos mesmos.

Essã propotta tem validãdedê60 dias

UN ID

@
e ,sqrv1 1 .çg1t1 C c.o í r*+

CNPJ: 10,€aA,4a9/0OOl{6
PC DÂ I/IATRIZ . CENÍRO

cEP 65.3t0{O0, SÁNTA LUZ|À -t A
TErÊFONE (98) 3653-52§r


