
PG L -  ALIMENTOS 
Priscila Garcia de Oliveira ME 

Rua Clineu Braga de Magalh3es riL' 468— Bairro: Centro 
Município: Taquaritinga - Estado de 530 Paulo — CEP: 15900-007 

Telefone: 16.3252.5028 —  e-mail:  pglalimentos@gmail.com  
CNPJ: 32.080.999/0001-12— I.E. 684.121.360-115 

Taquaritinga, 13 de dezembro de 2022 

A 
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense/SP  
NC:  Departamento de Compras e Licitações 

Pregão Presencial n° 080/2022 
Processo n° 0217/2022 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES PARA 0 PREPARO DE REFEIÇÕES DOS PACIENTES 
DA UNIDADE HOSPITALAR PELO  PERIOD°  DE 6 MESES, conforme Anexo II — Termo de 
Referência e demais anexos que integram este Edital. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Quant Unid. Produto Marca R$  Unit.  R$ Total 
01 350 Kg 0180679 - Carne bovina congelada, 

patinho cortado em cubos, congelados 
individualmente 	(iqf), ) sem 	gordura 
aparente, sem aparas, embalagem 
primaria: 	sacos 	de 	plastico 	de 
polietileno, 	de 	material 	atoxico, 
transparente, 	resistente, 	com 
informaçoes: 	nome 	do 	fabricante, 
marca, temperatura em que deve ser 
mantida a armazenagem, data de 
fabricaçao, 	prazo 	e/ou 	data 	de 
validade, 	peso 	liquido, 	tara 	(da 
embalagem e da caixa (embalagem 
secundaria) e carimbo do sif 

MultBeef R$ 
40,30 

R$ 
14.105,00 

(serviço 	de 	inspeçao 	federal), 
contendo 	1 	a 	2kg. 	Embalagem 
secundaria 	caixa 	de 	papelao 
reforçada, 	devidamente 	lacrada, 
pesando 	de 	10 	a 	12 	kg, 	suas 
condigoes deverao estar de Acordo 
com a legislaçao vigente, contendo 
todas as informaçoes da embalagem 
Primaria. Validade de 12 doze) meses 
a partir da entrega 

02 350 Kg 0181048 - Carne bovina congelada, MultBeef R$ R$ 
patinho cortado em tiras. 40,30 14.105,00 

03 400 Kg 1160026 	- 	Carne 	bovina, 	patinho MultBeef R$ R$ 
moída: sem gordura/ sem aparas, 
embaladas 	a 	vácuo 	(cray-o-  vac),  
reembaladas em caixas de 

39,00 15.600,00 

Papelão padronizadas com no  maxim°  
30 kg cada, lacradas, em perfeitos 

i estados de conservação, limpas e - / 
secas, 	contendo 	as 	Seguintes 

produto, temperatura em que deve ser 
informações: 	nome 	do 	fabricante,  

mantida 	armazenada, 	data 	de  

_. 

c 
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fabricação, 	prazo 	e/ 	ou 	data 	de 
validade, peso bruto, peso liquido, tara 
(da embalagem e da caixa) e carimbo 
do sif (serviço de inspeção federal). 
Das embalagens e/ ou das caixas 
devera constar a informação de que se 
trata de produto congelado, todas as 
informações 	que 	constarem 	da 
embalagem de papelão deverão ser 
condizentes com aquelas constantes 
da embalagem a vácuo. Validade  
minima  de 60 dias a contar da data da 
entrega. 0 veiculo de entrega deve ser 
Apropriado para manter a temperatura 
do Produto. 

04 500 Kg 1160012- Coxa e sobrecoxa de frango  Gonzales  R$ R$ 
Desossado, congelado com nivel de 17,94 8.970,00 
Hidrataçao de acordo com a resoluçao 
n.04 De 29/10/2002 do departamento 
de inspeçao de Produtos de origem 
animal que estabelece 0 Valor medio 
de 6% determinando o limite Máximo 
de 8%. As embalagens secundarias 

I 

Deverao ser em sacos plasticos e 
peso 	Liquido 	padronizado de 	5kg, 
10kg ou 15kg, Com peso por unidade 
de 1 ate 2 kg (embalagem primaria). 
As mbalagens Secundarias (caixas de 
papelao) deverao ser Lacradas em 
perfeito 	estado 	de 	Conservagao, 
limpas e secas, contendo as Seguintes 
informagoes: 	nome 	do 	fabricante, 
Produto, temperatura em que deve ser 
Mantida 	armazenada, 	data 	de 
fabricaçao, 	Prazo 	e/ou 	data 	de 
validade, peso bruto, Peso liquido, tara 
(da embalagem e da caixa) e Carimbo 
do sif (serviço de inspeçao federal). 
Todas as informaçoes que constarem 
da Embalagem de papelao deverao 
ser 	Condizentes 	com 	quelas 
constantes da Embalagem a vacuo. 
Validade  minima  de 90 dias a contar 
da data da entrega. 

05 600 Kg 1160002 - File de peito de frango sem  Gonzales  R$ R$ 
osso e Sem pele, congelado, com nivel 
de 	Hidrataçao 	de 	acordo 	com 	a 
resoluçao 	n.4, 	De 	29/10/2002 	do 
departamento 	de 	inspeçao 	de 

16,77 10.062,00 

Produtos 	de 	origem 	animal 	que 
estabelece o Valor medio de 6% ( seis 
por cento ) Determinando o limite 
maximo de 8% ( oito Por cento) , com 
peso 	por 	pacote 	de 	1 	ate 	2kg, 
embalagens secundarias (caixas de 

t  V 

, 
PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME — CNPJ: 32.080.999/0001-12 —TAQUARITINGA/SP 



PG L -ALIMENTOS 
Priscila Garcia de Oliveira ME 

Rua Clineu Braga de MagalMes ri2  468— Bairro: Centro 
Município: Taquaritinga - Esta do de S8o Paulo— CEP: 15900-007 

Telefone: 16.3252.5028—  e-mail:  pglalimentos@gmail.com  
CNPJ: 32.080.999/0001-12—I.E. 684.121.360-115 

Papelao ) deverao ser lacradas em 
perfeito 	Estado 	de 	conservagao, 
limpas 	e 	secas, 	Contendo 	as 
seguintes 	informagoes: 	nome 	Do 
fabricante, produto, temperatura em 
que Deve ser mantida armazenada, 
data de Fabricagao, prazo e/ ou data 
de validade, Peso bruto, peso bruto, 
peso liquido, tara (da embalagem e da 
caixa) e carimbo do sif (serviço de 
inspegao 	federal). 	Todas 	as 
Informagoes 	que 	constarem 	da 
embalagem De papelao deverao ser 
condizentes com Aquelas constantes 
da embalagem a vacuo. Validade  
minima  de 90 dias a contar da data Da 
entrega. 

06 150 Kg 0180895 - File de peixe -tipo merluza Predilecto R$ R$ 
39,00 5.850,00 

07 150 Kg 0181061 	- Pernil sumo em cubos MultBeef R$ R$ 
congelados 22,10 3.315,00 

Valor Total da Proposta R$: 72.007,00 (Setenta e dois mil e sete reais) 

Declaramos, sob as penas da lei, que os objetos ofertados atendem a todas as especificações 
exigidas no Termo de Referência do Edital. 
Declaramos, que se compromete a efetuar a entrega dos produtos no preço e prazo constantes 
de sua proposta. 
Declaramos, que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros, transporte, carga e 
descarga, seguro, impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive 
previdenciários e trabalhistas, que possam vir agravá-los e lucro". 
Declaramos, Sob penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, 
ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, 
inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na LDO. 

Condições Gerais: 
Prazo de Pagamento: Conforme edital 
Prazo e Local de entrega: Conforme edital 
Validade da Proposta: Conforme edital 
Validade do Objeto: Conforme edital 

Dados da Empresa:  
Raid()  Social: Priscila Garcia de Oliveira Me 
Endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães , n° 468 — Centro 
Cidade: Taquaritinga/SP 	CEP: 15900-007 
Fone: (16) 3252-5028  
e-mail:  pglalimentos@gmail.com  
CNPJ: 32.080.999/0001-12 Inscrição Estadual: 684.121.360-115 
Banco  Santander 	 Conta: 13004979-3 
Agência: 0130 	 Cidade: Taquaritinga/SP 
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Dados do Responsável pela Assinatura do Contrato: 
Nome: Priscila Garcia de Oliveira 
Cargo: Empresária 
Nacionalidade: Brasileira 
Estado Civil: Casada 
Fone: (16) 3252-5028 
Data Nascimento: 26/04/1984 
Domicilio: Rua Clineu Braga de Magalhães , n° 468 — Centro 
Cidade: Itápolis/SP - CEP: 14900-000 
CPF: 226.953.808-01 RG: 41.985.420-4  
e-mail  Institucional: pqlalimentos@gmail.com   

/40Ce-  ¡Ada - 
Marcelino Leandro dos Santos Junior  

Representante Comercial  
RG n° 49.006.822-4 

CPF n° 407.553.728-59 
pglalimentos gmail.com  
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