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CONSULTA DE PREÇOS 024/2023 
 

EMPRESA:_____________________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________________________ 

TELEFONE:____________________________________________________________________ 

 

Solicitamos o orçamento de preços para o fornecimento dos seguintes serviços/produtos abaixo 

relacionados até 17/03/2023. A respectiva proposta de preços somente será recebida até o dia e 

horário acima especificado, seja via fone/fax (16-3352-7000 ramal 7243), por e-mail 

(compras2304@gmail.com), ou entregue pessoalmente no Departamento de Compras (Rua Miguel 

Landim, nº 333, Centro), sendo desconsideradas propostas entregues fora do prazo ou sem 

identificação do proponente. 

 

Item Qnt Unid Especificação R$ 

Unitário 

01 150 Unid. CESTA BÁSICA MAIOR, CONTENDO:  

02 pacotes de Arroz agulhinha, tipo 1, embalagens 

plásticas de 05 quilos; 

02 pacotes de Feijão carioca, tipo 1, pacote de 01 quilo ou 

01 pacote de 02 quilos; 

02 pacotes Macarrão tipo espaguete com sêmola de trigo e 

ovos pasteurizados – Pacotes de 500 gramas; 

02 latas Extrato de Tomate concentrado em latas de no 

mínimo 340 gramas – SÓ SERÃO ACEITAS LATAS; 

02 pacotes de café torrado e moído embalagem de 250 

gramas (atenção pacotes de 250 gramas); 

 02 pacotes de Fubá mimoso contendo 500 (quinhentos) 

gramas; 

 02 pacotes de açúcar Cristal embalagem de 02 quilos; 

 02 unidades de Óleo de soja refinado – latas ou frascos de 

900 ml; 

01 lata de Salsicha Pronta para consumo – latas de 300 

gramas; 

01 lata Sardinha enlatada em óleo comestível com 125 

gramas; 

 01 pacote Bolacha de maisena de 200 gramas; 

 02 quilos de Sal extra refinado, iodado, embalagem 

plástica de 01 quilo; 

Todos os produtos deverão possuir validade mínima de 

03 (três) meses contados da data da entrega, não sendo 

aceitos com validade inferior.  

Os produtos arrolados acima deverão ser reembalados 

em 01 (um) fardo plástico resistente que suporte o peso 

dos elementos que compõem a cesta. 

 

Ibitinga, 14 de março de 2023 
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____________________                                                                          _____________________ 

Jessica de Morais Baioni                                                                    Responsável pela empresa                                 

Departamento de Compras 

 

 

PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após entrega. 

 

ENTREGAS:  ENTREGA ÚNICA na Secretaria de Desenvolvimento Social – Av Engenheiro 

Ivanil Francichini, 8797, Jd Pacola 


