
IDALIA DE OI.IVEIRA DIAS EIRELl

CNP): 07.774.465/0001-49, Insc. EsL 19.458.477- L
Endereço: Rua Hilário Monteiro, 580 - Centro CEP; 64860-000, Uruçuí-PI,

Fone: (89)3544-1403 E-mail: iclaliadias40@hotinail.com

Uruçuí - PI, 29 de Março de 2022REF. PREGÃO PRESENCIAL N" a01/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'' 022/2022

EMPRESA: IDÁLIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELl

CNPJ: 07.774.465/0001-49

ENDEREÇO: RUA HILÁRIO MONTEIRO, 580 - Centro, Uruçuí - PI
CONTATO: IDÁLÍA DE OLIVEIRA DIAS

A ompresíi IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELl, estabelecida na Rua Hilário Monteiro, 500 Bairro: Centro, na cidade de Uruçuí - PI, CNP) 07.774.465/0b( 1-49, Por intermédio de seu representante legal
()(a) Sr.(a) Idália de Oliveira Dias, portador do RG n® 1.066.875 SSP/PI. CPF n^ 420.765.523-91, telefone: (89) 99915-2182, e-mail: idaliadias40@hotmail.com propõe fornecer à PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÂO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, conforme o Termo de
Referência.
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1
Kit de Cestas de alimentos, embalados em fardo transparente
resistente.

FD. 1.700 81,00 137.700,00
cento e trinta e sete

mil e setecentos reais
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ARROZ BRANCO TIPO 1 - Polido, longo fino, tipo 1, embalado em
sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados,
resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dados de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de lote, quantidade do
produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de
entresa. Pacote do 5kp

KG 1 PAINHO PAINHO 22.96 22,96
vinte e dois reais e

noventa e seis centavos

2

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado em pacote plástico. íntegro,
resistente, vedado hermeticamenle. A embalagem deverá conter

externamente os dados de identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de fabricação, quantidade do
produto, deverá apre.sentar validade mínima de 6 (.seis) meses
a partir da data de entrega. Pacote de 1 kg

KG 1 OLHO D'ÁGUA OLHO D'ÁGUA 5,26 5,26
cinco reais 0 vinte e seis

centavos

3
GAFE, PACOTE - Café torrado e moído, embalagem 250g

PCT 1 PURO PURO 8,48 8,48
oito reais e quarenta e

oito centavos

4

MACARRAO TIPO ESPAGUETE - Massa alimentícia a base de sêmola

de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, isenta de siijidadcs.
Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica resistente e
tran.sparenle, rotulagem contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de fabricação e prazo de validade de
no mínimo 6 (seis) meses, embalagem 250g.

PCT 1 TIO JORGE TIO JORGE 4,24 4,24
quatro reais e vinte e

quatro centavos

5

OLEO DE SOJA - De primeira qualidade, 100% natural,
comestível, extrato refinado, limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número do
loto, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da dato de entrega,
embalagem pet com peso líquido 900ml.

UND. 1 CONCÓRDIA CONCÓRDIA 15,00 15,00 quinze reais

6

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1. constituído de grãos inteiros,
novo.s e sadios. Isento de matéria teiTO.sa, pedras, fungos ou
parasitas, livre de fragmento.s est ranhos, umidade, e misturas

de outras variedades ou espécies. Embalagem própria, atóxica,
intactas, com rótulo que identifique a categoria do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso, carimbo dos
órgãos oficiais de inspeção. Validade mínima de 06 (seis) meses,
a contar da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.

KG 1 GOL GOL 8,63 8.63
oito reais e sessenta e

três centavos

7

SARDINHA - enlatada em óleo, com embalagem abre fácil,
íntegra, em vestígios de ferrugem, amassaduras ou abaulamento.
Com prazo de validade de no mínimo 24 meses.

UND. 2 80 89 5,05 10,10 dez reais e dez centavos

8

LEITE EM PÓ INTEGRAL - enriquecido com vitaminas A e
D. Embalagens resistentes, não violados. A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação, procedência,

informações nutricionais. número de lote, quantidade do produto,
número do registro no Ministério da Agricullura/SIF/DIPOA e
carimbo de inspeção do SIF. Devera atender as e.specificaçôes
técnicas da Portaria n® 369 de 04/09/1997 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal do ministério da
Agricultura. Validade mínima do 10 (dez) meses a partir da
.1 ..... J . . . r-.-.l. .1 1 ,

PCT 1 CAMPONESA CAMPONESA 6,33 6,33
seis reais e trinta e três

centavos

VALIDADE DE PROPOSTA: 60 dias cont.idos da dala-Iimile prevista para entrega da proposta, conforme arL 64. § 3® da lei n® 8.666/93
Prazo de entrega: conforme Item 8 do Termo de Referência

Nos preço.s (jfertados estão incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do
objeto desta licitação.
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IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELl

CNPl(ME) n®: 07.774.465/0001-49

Idalia de Oliveira Dias

RGii®: 1.066.875 SSP/PI

CPF n®: 420.765.523-91
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