
VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. N9 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. 12.655.221-5

DISTRIBUIDORA

Ao

Estado do Maranhão

Prefeitura MunicipalMe Balsas
•ipcretaria Permanentetde Licitação e Contrato

\\
!-• Edital Pregão Eletrônico n° 07/2021

1 acesso Admistrativo n° 36/2021.
Abertura as- 08-31 horas do 'diaXS de Março de 2021

Objeto* Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNAE/--. '.

PROPOSTA ADEQUADA

Gnipc 1 -.Gêneros Alimentícios

Itens Descrição do Produtos ■ Ind Quant. P. Unitário Total Marca

07

Alho nacional, cabeça inteira, de boa qualidade, ■.
compacto e firme, sem danos sérios, \
apresentando tamanho grande devendò^ser bem !
desenvolvido, isenta de sujidades, paVasitos
e materiais estranhos. Acondicionado em caixa com
10 kg. COTA PRINCIPAL 75% \ '

\ .
%

\

KG 2.220 ■

s.

27,00
•  ' f

59.940,00 IN NATURA

■V
V

V.

Valor Total da Proposta Comercial R$ 59.940,00
cinqüenta e nove mil, novecentos e quarenta reais

A Licitante declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do Edital e seus anexos e que está de acordo com
tais termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições para a execução do Contrato e (üi) a Proposta
Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assumidas pela SPE no âmbito do Contrato, incluindo
as obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas ho Termo de Referência

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data dá sua entrega.
Todas os impostos e taxas estão inclusos no preço ofertado." \ \
Os produtos serão entregues conforme consta no edital.

"a Proposta Comercial é irrevogável, irretratável e incondicional.

.  presentante legal que assinará Ata e contrato:
Nome: Qliver Tuyst Feitosa Lima
RG.: 000003753393-2-SSP/MA
CPF.: 780.523.433-72
Cargo e Função: Proprietário

Dados Bancários
Banco Inter: 077
Agencia: 0001
Conta Corrente: 7583015*9

OLIVER TUYST
FEITOSA
UMA:78052343372

São Luis - MA; 16 de abril de 2021.



VITAL DISTRIBUIDORA EIREÜ - EPP

CNPJ;. IMS 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. NS 12.655.221-5

DISTRIBUIDORA

Ao

Estado do

Prefeitura Municipal cfêllalí^as
Secretaria Permanente fIe'Licita.cáü e Contrato

Ref.: Edital Pregão Eletrônico n? 07/2021

Processo Admistrativo n® 36/2021'

Abertura as: 08:31 horas do dia^^S de Março de 2021

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição^gratuita àos,aliinos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNAE. \ * '

PROPOSTA eOMERCIAL.DE PREÇO

V". \ v'
Grupo 1 • Gêneroa Alimeátícios

Itens Descrição do Produtos Ind Quant.

.  : . p. ^
Unitário Total Marca

Alho nacional, cabeça 4.

inteira, de boa •  . , *

qualidade, compacto e \

firme, sem danos 'l; ■

sérios, apresentando

tamanho grande devendo

\  ' '
'h''

.

.  \

08 ser bem desenvolvido,

isenta de sujidades,

parasitos e materiais

estranhos. Acondicionado

em caixa com 10 kg.

COTA RESERVADO

ME/EPP/MEI 25%

KG 740 R$ 27Í00 •  ' R$. 19.980,00 IN NATURA-

Valor Total da Proposta Comercial R$ 19.980,00

dezenove mil, novecentos e oitenta reais ' . Iv ; ' '

A Licitante declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do Edital e seús anexos e que está de acordo
com tais termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições parada execução do Contrato e (iii) a
Proposta Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assuihidas peía SPE no âmbito do
Contrato, incluindo as obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas.no-Termo de Referência

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega., ;
Todas os impostos e taxas estão inclusos no preço ofertado» A ' '

'  i

Os produtos serão entregues conforme consta no edital.

Rua C~LOJA A, n2 517 - Angelim - São Luís/ MA - CEP: 65.063-300

Fone: (98) 30421733 ® / E-mail: vitaldistribuidoraeireli@gmail.com



VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. m 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. m 12.655.221-5

DISTRIBUIDORA

Esta Proposta Comercial é irrevogável, irretratável e incondicional.

Representante legal qüè^assinará Ata e contrato:
Nome: Oliver Tuyst Feitôsa Lima
RG.: 000003753393-2-SSP'iSlA
CPF.: 780.523.433-72

Cargo e Função: Proprietário • , -

Dados Bancários

Banco Inter: 077

Agencia: 0001
Conta Corrente: 7583015-9

TÜYST
'FEITÓ5A-
ÚMA-78052343372

São Luís • MA, 23 de Março de 2021.
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Rua C - LOJA A, ns 517 - Angelim - São Luís/ MA - CEP: 65.063-300
Fone: (98) 30421733 / E-mail: vltaldistribuidoraeireli@gmail.com
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VITAL
DISTRIBUIDORA

VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. N9 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. N9 12.655.221-5

Ao

Estado do Maranhão'

Prefeitura Municipal d^Balsas
Secretaria Permanente d^Licitação e Contrato

Ref.: Edital Pregão Eletrônicoii® Ó'7/2021
Processo Admistrativo n® 36/202Í'-«^^
Abertura as: 08:31 horas do dia^^lS de Março de 2021

'I.

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição.,gi-atuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNÀE.

PROPOSTA COMERCIAL DE PEEÇO

s  • •
Grupo 1 - Gêneros Alimentícios

Itens ' Descrição do Produtos Ind Quant. P. Unitário Total Marca

Maçã vermelha. ^ ,

nacional - de boa H

qualidade, frutos de

tamanho médio, com

peso médio da unidade ' <

de maçã de 100 g, no grau

45
máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor

da espécie, sem

ferimentos, firmes,

tenras e com

brilho. Embaladas em

caixas de papelão com 18

kg. COTA PRINCIPAL 75%

KG 13.878 7.30\',
'S.

3^

,V 101.309,40 IN NATURA

.  • Valor Total da Proposta Comercial R$ 101.309,40

cento e um mil, trezentos e nove reais e quarenta centavos , " '

A Licitante declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do Edital e seus anexos e que está de acordo com
tais termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições para a execução do Contráto e (iii) a
Proposta Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assumidas pela SPE no âmbito do
Contrato, incluindo as obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas ,no Termo de Referência

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.' ,

Todas os impostos e taxas estão inclusos no preço ofertadoí - . .
Os produtos serão entregues conforme consta no edital.

Rua C - LOJA A, n2 517 - Angelim - São Luís/ MA - CEP: 65.063-300

Fone: (98) 30421733 @/ E-mail: vitaldistribuidoraeireli@gmail.com



VITAL
DISTRIBUIDORA

VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. N9 01.501.826/0001-05 - INSC. ESI. N9 12.655.221-5

Esta Proposta Comercial é irrevogável, irretratável e incondicional.

Representante legal que^^assinará Ata e contrato:
Nome: Oliver Tuyst Feitòsa^Lima
liG.: 000003753393-2-SSP/MA

CPF.: 780.523.433-72 ^ '

Cargo e Função: Proprietário N

Dados Bancários

Banco Inter: 077

Agencia: 0001
Conta Corrente: 7583015-9

São Luís - MA, 09 de Abril de 2021.

Assifude d0 ferm« digiUI per OUViRTUYSTFgiTOSA

■ HOUVER TUYST FEITCSA
ÍIlMA:78052343372

D»toc2621â40»t2l7'J4'OW
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Rua C - LOJA A, nS 517 - Angelim - São Luís/ MA - CEP; 65.063-300

Fone: (98) 30421733 @ / E-maÜ: vitaldistribuidoraeireli@gmail.com



VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. N9 01.501.826/0001-05 - INSC EST. N9 12.655.221-5

DISTRIBUIDORA

Ao \

Estado do Maranhão V
Prefeitura Municipal d^Balsas
Secretaria Pei'manente dc'Licitação e Contrato

Ref.: Edital Pregão Eletrônico, h?,^07/2021
Processo Admistrativo n" 36/2021\
Abertura as- OS-Sl horas do diaÚ8 de Março de 2021

\ N.
•  V

Objeto- Registro de Preço para futura e evéntual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNÁE. \

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇO
\  'h

Grupo''1 • Gêneros Alimentícios

Itens Descrição do Produtos Ind Quant. P. Unitário Total Marca

46

Maçã vermelha, nacional

- de boa qualidade, frutos

de tamanho médio,com

peso médio da unidade de

maçã de 100 g, no grau

máximo de evolução no

tamanho, aroma e sabor

da espécie,sem ferimentos,

firmes, tenras e com brilho.

Embaladas em caixas de

papelão com 18 kg.

COTA RESERVADO

ME/EPP/IViEÍ 25%

KG 4.626 ■r$ 7,30 RS 33.769,80 IN NATURA

Valor Total da Proposta Comercial R$ 33.769,80
trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos

A Licitante declara que G) analisou detidamente os termos e condições do Edital e seus anexos e que está de acordo
com tais termos e condições, (iü tem pleno conhecimento do local e das condições para a execução do Contrato e (iii) a
Proposta Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assumidas pela SPE no âmbito do
Contrato, incluindo as obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas no Termo de Referência

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
Todas os impostos e taxas estão inclusos no preço ofertado!
Os produtos serão entregues conforme consta no edital.

Esta Proposta Comercial é irrevogável, irretratável e incondicional.

Rua C - LOJA A, ns 517 - Angeilm - São Luís/ MA - CEP: 65.063-300
Fone: (98) 30421733 ©' E-maií: vitaldjstribuidoraeireii@gmail.com



VITAL
DISTRIBUIDORA

VITAL DISTRIBUIDORA EIRELl - EPP

CNPJ:, m 01.501.826/0001-05 - INSC. ESI. ISie 12.655.221-5

Representante legal que assinará Ata e contrato-
Nome- Oliver Tuyst Feiíosa Lima
RG.: 000003753393-2-SSP/MA

CPF.: 780.523.433-72 '

Cargo e Função- Proprietário^ x •

Dados Bancários

Banco Inter^ 077

Agencia: 0001

Conta Corrente: 7583015*9

\

' T

X OLIVERTUYSt
\ FEilÒSA

São Luís - MA, 31 de Março de 2021.

AstinadQ deform^âi^iUl porOUVERTUYST
F aros A UM AJaOS2349>72

DN: CsSR. c^K?-6nt4, duaACSOlUTIMirftxpb

v5.ou»JMl607S000l9S. ousPre^ACiâl

QueCerttíicado PFAl. cnaOLIVEATUYSTPErrOSA

L1M/^:78Õ52343372 D>das:202U3J1 OMCJI -OJOS-

Rua C- LOJA A, n? 517-AngeÜm -São Luís/ MA - CEP: 65.063-300

Fone: (98) 30421733 E-mail: vitaldistribuidoraeireliíSgmail.com



V VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. Ne 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. N9 12.655.221-5

DISTRIBUIDORA

Ao

Estado do Maranhão

Prefeitura MunicipaPde Balsas
Secretaria Permanentè^de Licitação e Contrato
Ref.: Edital Pregão Eletrônico n® 07/2021
Processo Admistrativo n° 36/2021

Abertura as^ 08-31 horas do àia .18 de Março de 2021

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNÀE.

PROPOSTA ADEQUADA

Itens Descrição do Produtos Ind Ouant. P. Unitário Total Marca

51

Óleo de soja vegetal, refinado 100%, obtido de
matéria prima vegetai, isento, limpo isento de \

substância transgênica à sua composição."'.

Aspectos límpidos e isentos de impureza,, cor

e  odor, característicos. Embalagem primária .do

em garrafa pet de 900 ml e apresentar prazo de

validade, lote, número do registro no

órgão competente. Embalagem secundária

caixa de papelão reforçada com 20 unidades.

COTA RESERVADO ME/EPP/MEI 25%

GARRAFAS

*s

3.520 10,30 36.256,00 SINHÁ

Valor Total da Proposta Comercial R$ 36.256,00

trinta e seis mil, duzentos e cinqüenta ê seis reais

A Licitante declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do Edital e seus.anexos e que está de acordo com tais
termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições para a execução do Contrato e (iii) a Proposta
Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assumidas pela SPE nd âmbito do Contrato, incluindo as
obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas no Termo de Referência

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.
Todas os impostos e taxas estão inclusos no preço ofertado! '•
Os produtos serão entregues conforme consta no edital.

Esta Proposta Comercial é irrevogável, irretratável e incondicional.

Representante legal que assinará Ata e contrato:

Nome: Oliver Tuyst Feitosa Lima

RQ.: 000003753393-2-SSP/MA

CPF.; 780.523.433-72

Cargo e Função: Proprietário

Dados Bancários

Banco Inter: 077

Agencia'- 0001

Conta Corrente: 7583015-9

São Luís - MA,16 DE ABRIL de 2021.

OLIVER TUYST

FEITOSA

LiMA:780S2343372



VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ;. N9 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. m 12.655.221-5

DISTRIBUIDORA

Ao \

Estado do Maranlião^'\^
Prefeitura Municipal de''Balsas
Secretaria Permanente de'Licitação e Contrato

\ *'%•
Ref.- Edital Pregão Eletrônico n? 07/2021
Processo Admistrativo n" 36/2021\

Abertura as^ 08^31 horas do dia'A8 de Março de 2021

Objeto^ Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição'gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNAE. .

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇO

Grupo 1 - Gêneros Alimentícios

Itens Descrição do Produtos Ind Quant. P. Unitário Total

53

Pão tipo hot dog, produzido

com farinha de trigo

enriquecida com ferro e

ácido fólico, açúcar,

fermento biológico, saí,

gordura vegetal e

conservante. Embalados

em saco de polietileno,

transparente, atóxico,

resistente, termossoldado,

devidamente identificado

com 10 unidades de 50 grs.

A rotulagem deverá estar

impressa de forma clara e

indelével na embalagem
primária. COTA PRINCIPAL

75%

PACOTES 23.868 R$ 13,30 R$ 317.444,40

Valor Total da Proposta Comercial R$ 317.444,40

trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos

A Licitante declara que (i) analisou detidamente os termos e condições do Edital e seus aiiexos e que está de acordo
com tais termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das condições para a execução do Contrato e (iii) a
Proposta Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações assumidas pela SPE no âmbito do
Contrato, incluindo as obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas no Termo de Referência

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da sua entrega.

Rua C - LOJA A, n? 517 - Angelim - São Luís/ MA - CEP; 65.063-300

Fone: (98) 30421733 @ / E-mail: vitaldistribuidoraeireii(5)gmail.com



VITAL
DISTRIBUIDORA

VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ:. N9 01.501.826/0001-05 - INSC. ESI. Ne 12.655.221-5

Todas os impostos é\taxas estão inclusos no preço ofertado:
Os produtos serão entregues conforme consta no edital.

Esta Proposta Comercial-é irrevogável, irretratável e incondicional.

'V\
Representante legal que assinará Ata e contrato-
Nome: Qliver Tuyst Feitosa llimà\
RG.: 000003753393-2-SSP/MA\
CPF.: 780.523.433-72 \
Cargo e Função: Proprietário \ \

Dados Bancários

Banco Inter: 077

Agencia: 0001

Conta Corrente: 7583015-9 V.

São Luís - MA,19 de Março de 2021.

Ql |\/Ff3 TUYST '■ Asslnido de forma digital pof OUVEB TUYST FtrrOSA
•i u LlMA;7a052343S72

PPITPjCA DN:c=B(l,ó«ICP^rasilou=ACSOLUIlMulllplav5.rd ' ous334It07SOOOI9S,eusPc«sendal.eit=Certiflcada
i .. . > PFAI.en=OLIVERTUYSTF£IIOSAUMAJ8052M3372LIMA:78052343372t', Dadot;202i,M.i9iuo:46.<]3oo'

'.I V.

Rua C - LOJA A, 517 - Angellm - São Luís/ MA - CEP: 65.063-300
Fone: (98) 30421733 ® / E-maü: vitaldistnbuidoraeireli@gmail.com



VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

_  ̂  ̂ CNPJ:. N9 01.501.826/0001-05 - INSC. EST. N9 12.655.221-5

VITAL
DISTRIBUIDORA

Ao

Estado do Maranhão

Prefeitura Municipãl^de Balsas
Secretaria Permanenfe.de Licitação e Contrato

Ref.: Edital Pregão Elefeôhico n° 07/2021
.  íH. ■ -

Processo Administrativo h^ 36/2021
Abertura as: 08:31 horas dodià.íS de Março de 2021

Objeto: Registro de Preço p\rá ̂futura .^e eventual contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros alimentícios
diversos, para o preparo e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do município de Bsilsas-
MA, com recursos do FNDE/PNAE.'

PROPOSTA ADEQUADA ^ ^ .
[.Grupo l>'Gêneros Alimentícios

Itens Descrição do Produtos Ind Quant. Pl Unitário Total Marca

54

Pão tipo hot dog, produzido com''.farinha'de'trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,

fermento biológico, sal, gordura \vegetal\^e,
conservante. Embalados em saco de,pplietílenò>;
transparente, atóxico, resistente, termossoldado,

devidamente identificado com 10 unidadesi^de SÒ
grs. A rotulagem deverá estar impressa de forma

clara e indelével na embalagem primária. COTA

RESERVADO ME/EPP/MEl 25% %

-N

V-

P/GOTES

/

7.956

•V "

'\
K,. **'

13,30 105.814,80
BUMBA MEU

PÃO

Valor Total da Proposta Comercial R$ 105.814,80

cento e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e'oitenta centavos

A Licitante declara que (O analisou detidamente os termos e condições do Editâke seus anexos ei^que está de acordo,com tais
termos e condições, (ii) tem pleno conhecimento do local e das^^çondições para'a execução do Contrato e (iiO/á Proposta
Comercial ora apresentada é suficiente para cumprir as obrigações "assumidas pela SPE. no âmbito dó Contrato,' incluindo as
obrigações de investimentos e atingimento das Metas estabelecidas Termo de Referência :

Esta Proposta Comercial tem validade não inferior a 60 (sessenta) dias^cohtadps da data da "sua entrega.
Todas os impostos e taxas estão inclusos no preço ofertado; \ \
Os produtos serão entregues conforme consta no edital. X "1/

Esta Proposta Comercial é irrevogável, irretratável e incondicional. \ - %

Representante legal que assinará Ata e contrato: N \
Nome: Qliver Tuyst Feitosa Lima

RG.: 000003753393-2-SSP/MA

CPF.: 780.523.433-72

Cargo e Função: Proprietário

Dados Bancários

Banco Inter: 077

Agencia: OQOl

Conta Corrente: 7583015-9

\.

r:.: .-4
-  , t

São Luís - MA, 28 abril de 2021.

H

AcwaAdl femii pcrOl^B)
Ttnn vbmjí9SIí«íín

J  Pftt«s>vOfil^-arÂsi; eu«ACSOlUTI

A, «i^^rvMneikleuvCtrtifiodo PfAT,

LIMA:78052343372

OLIVER TUYST

FEITOSA


