
 
 

 
                                                                      

 

 

 

PESQUISA DE PREÇO 

 

Praia Grande, 26 de abril de 2021. 

 

 

REQUISITANTE: Secretaria de Assistência Social – Divisão de Compras 

 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS 

 

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotar os preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a resposta seja enviada até o dia 29/04/21, às 16h, via e-mail: 

seascompras@praiagrande.sp.gov.br 

 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE EMBALAGEM COMPOSIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 AMEIXA SECA SEM CAROÇO  360 
Embalagem 

contendo 500 
gramas 

Ameixa preta seca, inteira, sem caroço, em termos 
nutritivos, possui carboidratos, proteínas, gorduras, 

fibra alimentar, cálcio, ferro e sódio. Suas características, 
descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a 

legislação vigente. Validade mínima 6 meses na data da 
entrega. 

   

2 AMÊNDOAS SEM CASCA  84 
Embalagem 

contendo 500 
gramas 

Amêndoas sem casca, crua, sem sal, em termos 
nutritivos, possui carboidratos, proteínas, gorduras, 

fibra alimentar e sódio. Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. Validade mínima 6 meses na data da entrega. 

   

3 BANANA PASSA  360 
Embalagem 

contendo 500 
gramas  

Banana passa, em termos nutritivos, possui 
carboidratos, proteínas, gorduras, fibra alimentar e 
sódio. Suas características, descrição e rotulagem 
deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

Validade mínima 6 meses na data da entrega. 
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4 
CASTANHAS DE CAJÚ 

TORRADAS  
84 

Embalagem 
contendo 500 

gramas 

Castanhas de caju inteiras torradas, em termos 
nutritivos, possui carboidratos, proteínas, gorduras, 

fibra alimentar e sódio. Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. Validade mínima 6 meses na data da entrega. 

   

5 CENTEIO 84 
Embalagem 

contendo 500 
gramas 

Grãos de centeio in natura, em termos nutritivos, possui 
carboidratos, proteínas, gorduras, fibra alimentar, sódio, 

vitaminas do complexo B e E, minerais como cálcio 
potássio, magnésio, fósforo, ferro e zinco e contém 
boas quantidades de lignanas. Suas características, 

descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a 
legislação vigente. Validade mínima 6 meses na data da 

entrega. 

   

6 CEVADA  84 
Embalagem 

contendo 500 
gramas  

Produto in natura, em termos nutritivos, possui alto teor 
de proteínas, vitaminas, minerais e fibras em sua forma 
mais fácil de digestão. Suas características, descrição e 

rotulagem deverão estar de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima 6 meses na data da entrega. 

   

7 FIGO SECO  84 
Embalagem 

contendo 500 
gramas  

Figo seco, em termos nutritivos, se destaca por ser rico 
em minerais como ferro, fósforo, magnésio, cobre, 
selênio e zinco, também é fonte de antioxidante e 

vitaminas do complexo B, C e E, rico em fibra dietética, 
potássio e proteínas. Suas características, descrição e 
rotulagem deverão estar de acordo com a legislação 

vigente. Validade mínima 6 meses na data da entrega. 

   

8 GRANOLA COM AÇÚCAR  264 
Embalagem 

contendo 1kg  

Granola com açúcar, consiste na mistura de frutas secas, 
grãos, sementes e cereais torrados como aveia, arroz, 
trigo, milho ou centeio, podendo conter oleaginosas, 
contendo açúcar ou mel. Em termos nutritivos, possui 
carboidratos, potássio, vitaminas, proteínas, gorduras, 
fibra alimentar e sódio. Suas características, descrição e 

rotulagem deverão estar de acordo com a legislação 
vigente. Validade mínima 6 meses na data da entrega. 

   



 
 

 
                                                                      

9 GRANOLA SEM AÇÚCAR  168 
Embalagem 

contendo 1kg 

Granola sem açúcar, consiste na mistura de frutas secas, 
grãos, sementes e cereais torrados como aveia, arroz, 

trigo, milho ou centeio, podendo conter oleaginosas. Em 
termos nutritivos, possui carboidratos, potássio, 

vitaminas, proteínas, gorduras, fibra alimentar e sódio. 
Suas características, descrição e rotulagem deverão 
estar de acordo com a legislação vigente. Validade 

mínima 6 meses na data da entrega. 

   

10 NOZES SEM CASCA  84 
Embalagem 

contendo 500 
gramas  

Nozes Quartz inteira, sem casca, crua e sem sal, em 
termos nutritivos, possui carboidratos, proteínas, 

gorduras, fibra alimentar e sódio. Suas características, 
descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a 

legislação vigente. Validade mínima 6 meses na data da 
entrega. 

   

VALOR TOTAL:  

 

O PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR: 

 

1 – O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. 

2 – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: EM ATÉ 30 DIAS. (TEMPO ESTIMADO PARA OS TRÂMITES PROCESSUAIS). 

3 – PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. 

4 – ENVIAR DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

5 – A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA, COM A INFORMAÇÃO DE CNPJ, DEVIDAMENTE CARIMBADA E ASSINADA.  

 

OBSERVAÇÃO: 

 

 O PREÇO OFERTADO DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE 

RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUIRÁ A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELA ENTREGA DOS ITENS. 

 

 Atenciosamente, 

 

VERA LÚCIA COSTA SOARES 

Diretora de Divisão de Compras  

SEAS-8.3.2 


