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MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇO 

PROCESSO 020/2016 

 

EMPRESA:___________________________________________________________________ 

DATA: ______/______/______ 

 
1 – OBJETO 

1.1. Aquisição de material de copa (café, açúcar e chá) destinado ao atendimento das necessidades deste 

Conselho Regional de Enfermagem – COREN-MS. 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

2.1. Descritivo do material: 

Item Descrição Especificação  Qtd. 
Valor 

unitário 
Valor 
Total 

01 
AÇÚCAR 

pacote de 2kg 
Pct 

Açúcar obtido por dissolução, 
purificação e recristalização de açúcar 
cristal, apresentando uma estrutura 
microcristalina que lhe confere 
granulometria fina e alta capacidade de 
dissolução. Deverá ser feito em pacote 
2 kg de peso líquido. As embalagens 
flexíveis (polietileno atóxico, inodoro e 
transparente) que sejam utilizadas para 
acondicionamento do produto, deverão 
ser invioláveis (coladas, soldadas ou 
costuradas), sem manchas, borrões, 
furos, rasgos e outros defeitos. Com 
validade de no mínimo 12 meses a 
contar da data da entrega. 

110 

  

02 
CAFÉ 

pacote de 500g 
Pct 

Café torrado e moído, duplamente 
embalado, sendo a primeira 
embalagem em caixa protetora de 
papel e a segunda em embalagem a 
vácuo laminada, torração escura, sem 
glúten e sem gordura saturada, com 
selo de pureza ABIC, embalagem 
pacote com 500 Gramas. Referência 
para qualidade dos produtos: Melitta, 
Pilão, Caboclo “ou equivalente”, “ou 
de melhor qualidade”. Com validade 
de no mínimo 12 meses a contar da 
data da entrega. 

420 

  

03 
CHÁ MATE 
caixa de 250g 

Cx 
Chá de erva mate queimado, caixa com 
500 gramas – erva mate queimado 
constituído de folhas novas; de 

100 
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espécimes vegetais genuínos 
ligeiramente tostados e partidos; de cor 
verde amarronzada escura; com 
aspecto cor cheiro e sabor próprio; 
isento de sujidades e larvas. Com 
validade de no mínimo 12 meses a 
contar da data da entrega. 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$____________________________ 

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo sessenta dias) _________/___________/___________ 
 
 
3 – REGIME DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA 
 
3.1. Quando da Contratação, por se tratar de material perecível, as entregas ocorrerão da seguinte forma: 
 
 

DATA DA PRIMEIRA 

ENTREGA: 

Até 15(quinze)dias corridos da data de 

assinatura do contrato. 

PRODUTO QUANTIDADE 

Açúcar – pacote de 2kg. 
Açúcar obtido por dissolução, purificação e recristalização de açúcar cristal, 
apresentando uma estrutura microcristalina que lhe confere granulometria fina e alta 
capacidade de dissolução. Deverá ser feito em pacote 2 kg de peso líquido. As 
embalagens flexíveis (polietileno atóxico, inodoro e transparente) que sejam 
utilizadas para acondicionamento do produto, deverão ser invioláveis (coladas, 
soldadas ou costuradas), sem manchas, borrões, furos, rasgos e outros defeitos. Com 
validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega. 

55 

Café – pacote de 500gr 
Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em caixa 
protetora de papel e a segunda em embalagem a vácuo laminada, torração escura, 
sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote 
com 500 Gramas. Referência para qualidade dos produtos: Melitta, Pilão, Caboclo 
“ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”. Com validade de no mínimo 12 meses 
a contar da data da entrega. 

210 

Chá Mate – caixa de 250gr 
Chá de erva mate queimado, caixa com 500 gramas – erva mate queimado constituído 
de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de 
cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de 
sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega. 

50 

 

DATA DA SEGUNDA 

ENTREGA: 

5(cinco)meses após a data da primeira entrega, 

ou mediante pedido(s) do COREN-MS, para 

atender as necessidades de demanda. 

PRODUTO QUANTIDADE 

Açúcar – pacote de 2kg. 
Açúcar obtido por dissolução, purificação e recristalização de açúcar cristal, 
apresentando uma estrutura microcristalina que lhe confere granulometria fina e alta 
capacidade de dissolução. Deverá ser feito em pacote 2 kg de peso líquido. As 
embalagens flexíveis (polietileno atóxico, inodoro e transparente) que sejam 

55 
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utilizadas para acondicionamento do produto, deverão ser invioláveis (coladas, 
soldadas ou costuradas), sem manchas, borrões, furos, rasgos e outros defeitos. Com 
validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega. 
Café – pacote de 500gr 
Café torrado e moído, duplamente embalado, sendo a primeira embalagem em caixa 
protetora de papel e a segunda em embalagem a vácuo laminada, torração escura, 
sem glúten e sem gordura saturada, com selo de pureza ABIC, embalagem pacote 
com 500 Gramas. Referência para qualidade dos produtos: Melitta, Pilão, Caboclo 
“ou equivalente”, “ou de melhor qualidade”. Com validade de no mínimo 12 meses 
a contar da data da entrega. 

210 

Chá Mate – caixa de 250gr 
Chá de erva mate queimado, caixa com 500 gramas – erva mate queimado constituído 
de folhas novas; de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos; de 
cor verde amarronzada escura; com aspecto cor cheiro e sabor próprio; isento de 
sujidades e larvas. Com validade de no mínimo 12 meses a contar da data da entrega. 

50 

 

 

3.2 Todos os itens serão novos e com a embalagem lacrada, a fim de permitir completa segurança durante 

o transporte, além disso, estarão em perfeitas condições de uso quando da recepção pelo COREN-MS e 

identificados externamente com os dados constantes da Nota Fiscal; 

 
4 – ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

4.1. No interesse do COREN-MS, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado 

ou suprimido até o limite de vinte e cinco por cento (25%), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, 

da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993. 
 

4.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários.  
 

4.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as 

supressões resultantes de acordo entre as partes. 

5 – PRAZOS  

5.1. Para a entrega dos produtos especificados, o contrato decorrente do Termo de Referência terá o 

prazo de vigência de 12(doze) meses, contado da data da sua assinatura, com eficácia após a 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. 

6 – DADOS 
 
6.1. Caso sejamos a proposta vencedora e transcorridos todos os trâmites legais desta 
licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento 
de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados: 

 
Razão Social:__________________________________________________________________ 
 
CNPJ:_______________________________________________________________________ 
 
Endereço eletrônico (e-mail):_____________________________________________________ 
 
Tel/Fax:____________________________________________________________________ 
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CEP:_______________________________________________________________________ 
 
Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: ______________________ 
 
Agência: _________________________C/C: _______________________________________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 
 
Nome:______________________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
CEP:_________________Cidade:________________________ UF:____________________ 
 
CPF:_______________________________________________________________________ 
 
Cargo/Função:_______________________________________________________________ 
 
Carteira de ldentificação nº:____________________________________________________ 
 
Expedido por:_______________________________________________________________ 
 
Naturalidade:_______________________________________________________________ 
 
Nacionalidade:______________________________________________________________ 

 
 
__________________________________________________ 

Assinatura 


