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(Papel Timbrado da Empresa) 

ANEXO II   

PROPOSTA COMERCIAL  

 
À CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO 
 
Processo nº 0053/2021 
Pregão Presencial SRP nº 01/2021 

 

1. REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ, LEITE E AÇÚCAR PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, com observância dos padrões mínimos 
exigíveis de qualidade, estabelecidas neste instrumento, conforme descrição do lote abaixo discriminado: 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO APRES. MARCA QUANT. 
PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

1 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO tipo 

EXTRAFORTE embalado em pacotes 

de 500g tipo almofada, obtido do fruto 

maduro de diversas espécies do 

gênero Coffea, principalmente da 

Coffea arábica, Coffea ibérica, Coffea 

robusta, submetido a tratamento 

térmico e moagem adequada, 

qualidade tradicional, acondicionado 

em embalagem à vácuo. Embalado 

em pacotes limpos, não violados, 

resistentes, acondicionados em 

fardos ou caixas lacradas. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, número 

de lote, data de fabricação, data de 

validade, condições de 

armazenamento, quantidade do 

produto. O produto deverá estar de 

acordo com a legislação vigente, em 

especial, a Resolução RDC n o 12, de 

02/01/01 , ANVISA/MS, Resolução - 

RDC n o 175 de 08/07/03, 

ANVISA/MS, Resolução n o 387 de 

05/08/99, ANVS/MS, Resolução RDC 

n o 259/02, ANVISA/MS e Resolução 

RDC no 360, de 23/12/03, 

ANVISA/MS. Registro no Ministério 

da Agricultura elou 

Ministério da Saúde, prazo de 

validade máximo de 12 meses 

contados a partir da entrega do 

produto. 

PCT  2.750 

  

2 
AÇÚCAR REFINADO pacote de 01 

kg, refinado composto de sacarose 
PCT  5.500 
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obtida de açúcar de cana purificado 

por processo tecnológico. O produto 

deverá estar de acordo com a 

legislação vigente, especialmente o 

Decreto 12.486/78, da Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo, a 

Resolução RDC no 360, de 

23/12/2003 - ANVISA/MS RDC no 175 

de 08/07/03 - ANVISA/MS, Resolução 

RDC n o 259, de 20/09/02 

ANVISA/MS, RDC n 0 12 de 02/01/01 

- ANVISA/MS, Resoluções n o 383 e 

387 de 05/08/99 - ANVS/MS. Registro 

no Ministério da Agricultura elou 

Ministério da Saúde, prazo de 

validade máximo de 12 meses 

contados a partir da entrega do 

produto. 

3 

Leite UHT/UAT, integral, embalagem 

em pacote de 1L, estéril e 

hermeticamente fechada, caixa 

cartonada aluminizada, limpas, não 

violadas, resistentes, acondicionadas 

em caixa de papelão lacradas. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação e procedência, número 

de lote, data de fabricação, prazo de 

validade 03 meses a partir da data de 

entrega, condições de 

armazenamento, quantidade do 

produto, registro no Ministério da 

Agricultura/ Ministério de Saúde. 

LT 

 

5.000 

  

4 

CHÁ ERVA MATE QUEIMADO, 

constituído de folhas novas de 

espécimes vegetais genuínas, 

ligeiramente tostados e partidos; de 

cor verde amarronzada escura, com 

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 

isento de sujidades, parasitas e 

larvas, embalagem a granel, 

embalado em caixa de papelão 

apropriada com aproximadamente 

250g, prazo de validade de 12 meses 

a partir da data de entrega do 

produto. 

CX 

 

900 
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5 

CHÁ ERVA CAMOMILA, constituído 

de ervas genuínas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, 

embalagem apropriada com 

aproximadamente sachês de 1g cada 

totalizando aproximadamente 10g 

cada caixa, prazo de validade de 12 

meses a partir da data de entrega do 

produto. 

CX 

 

300 

  

6 

CHÁ ERVA CIDREIRA, constituído 

de ervas genuínas, com aspecto, cor, 

cheiro e sabor próprios, isento de 

sujidades, parasitas e larvas, 

embalagem apropriada com 

aproximadamente sachês de 1g cada 

totalizando aproximadamente 10g 

cada caixa, prazo de validade de 12 

meses a partir da data de entrega do 

produto. 

CX 

 

300 

  

7 

ADOÇANTE, aspecto físico, líquido 

transparente, ingredientes: sacarina, 

sódica, ciclamato de sódio e 

edulcorantes, prazo de validade: 1 

ano, tipo: dietético com aspartame, 

características adicionais: bico 

dosador 100ml 

UND 

 

450 

  

TOTAL  R$ 

Valor total por extenso: 

 

 

Denominação / Razão Social da PROPONENTE: 

Endereço completo: 

 

CEP: Fone: E-mail: 

I.E. e/ou C.C.M. nº  CNPJ nº Data: 

Banco: Agência nº C/C nº 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que nos preços acima ofertados encontram inclusos, entre outros, tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), encargos trabalhistas, previdenciários, 
sociais, fiscais e comerciais, despesas operacionais, transporte, frete, carga e descarga, obrigações 
financeiras de qualquer natureza, e demais componentes do custo da execução do objeto da presente 
licitação.  
 
DECLARO, sob as penas da lei, que estou ciente e aceito todas as exigências, normas e prazos 
estabelecidos neste edital e seus Anexos. 
 
- Dados da pessoa responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços: 
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Nome: ____________________________________________________________________ 
Cédula de Identidade (R.G.) nº _________________________________________________ 
Cadastro de Pessoas Físicas (C.P.F.) nº _________________________________________ 
Cargo/Função: _____________________________________________________________ 
Dados Bancários____________________________________________________________ 
 

Cidade, _____ de _______________ de 2021. 
 

_________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 
 
 
 
 
 
 


