IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI

CNPJ: 07.774.465/0001-49, Insc. Est. 19.458.477-1

Endereço: Rua Hilário Monteiro,580- Centro CEP: 64860-000, Uruçuí-PI,
Fone:(89)3544-1403 E-mail: idaliadias40@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 022/2022

m
Uruçuí (PI). 25 de Março de 2022.

Prezados Senhores,

A empresa Idália de Oliveira Dias EIRELI, com sede na cidade de Uruçuí à Rua Hilário Monteiro, n.° 580, inscrita no
CNPJ/MF sob o número 07.774.465/0001-49, neste ato representada por Idália de Oliveira Dias, portador do CPF n.°
420.765.523-91 e R.G. n.° 1.066.875, abaixo assinado propõe à Prefeitura Municipal de São Domingos/MA os preços
infra discriminados para a Contratação de empresa para o fornecimento de cestas básicas, conforme o Termo de

Referência, objeto do PREGÃO PRESENCIAL n.° 001/2022.
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
abertura;

b) Preço Total por extenso

ITEM 1 R$ 139.247,00 (cento e trinta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais)
ITEM 2 R$ 24.573,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais)
VALOR TOTAL R$ 163.820,00 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e vinte reais)
c) Dados da empresa:
Razão Social: IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI;
CNPJ(MF)n°: 07.774.465/0001-49;
Inscrição Estadual n°: 19.458.477-1;

Endereço: RUA HILÁRIO MONTEIRO,580 - CENTRO;
Fone:(89)3544-1403; CEP:64.860-000;

Cidade: URUÇUÍ Estado: PIAUÍ;
Banco: Bando do Brasil Agência n°: 596-7 Conta n°: 29.908-1.
d)Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: IDÁLIA DE OLIVEIRA DIAS
RG n°: 1.066.875

CPF n°: 420.765.523-91

ÚM(X

Nome: IDALIA DE OLIVEIRA DIAS;
RG n°; 1.066.875
CPF n°: 420.765.523-91

idAlia de oliveira dias eireli
CNPJ:07.774.465/0001-49,Insc Est 19.458.477-1

COMERCIAL

Endereço:Rua Hilário Monteiro,580-Centro CEP:64860-000, Uruçuí-PI,
Fone:(89]3544-1403 E-mail:idaliadia.';40iahotniail.rnm

REF.PREGÃO PRESENCIAL N°001/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N"022/2022

çuí- PI,25 de Março de 2022
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EMPRESA:IDÁLIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI
CNPJ:07.774.465/000149

ENDEREÇO:RUA HILÃRIO MONTEIRO,580- Centro,Uruçuí- PI
CONTATO:IDALIA DE OLIVEIRA DIAS

DOMINOOSDOAZErrAO/SIAenree6d.ocun:nHn.en.oaoprevMoooedi6adaUclU.cáoenr;nfendi:.CoSS;.rUro"rerd^^
AMPLA PARTigPAÇAO
KTT DE CESTA BÁSICA

DESCRIÇÃO

ITEM

QUANT.

UNIDADE

V.UNIT.

V.TOTAL

EXTENSO
cento e trinta e nove

Kit de Cestas de alimentos^ embalados em f^o transparente
FD.

resistente.

VALOR TOTAL P/

81.91

139.247,00

mil,duzentos c

COTA DE ATE 25% DO ITEM 01 RESERVADA PARA ME e EPP(INCISO IH,ART.48 DA LEI 147/2014
KITDE CESTAS BASICAS
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE^

QUANT.

FD.

300

v.üNnr.

V.TOTAL

81,91

24573,00

Kit de Cestas de alimentos, embalados em lãrdo tnmsparente
resistente.

VALOR TOTAL P/
EXTBtfSO

vinte e quatro mil,
quinhentos e setenta
e três reais

ITENS QUE COMPÕEM O KIT
ITEM

PRODUTOS

UND.

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Polido,longo fino, tipo L embolado em
sacos plásticos transparentes e atóxicos,limpos não violados,
resistentes, acondicionados em ferdos lacrados. A embalagem

deverá^ conter externamente os dados de identificação,
procedência, informações nutrlcionais, número de lote,
quantidade do produto, validade mínima de 6 [seis) meses a
marHr Ha H:l»n An

-

."li.

D-,r.r.fro

..-..ro ...»

QUANT.

MARCA

FABRICANTE

VALOR ÜNT.

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL P/
EXTENSO

KG

PAINHO

PAINHO

22,96

22,96

vinte c dois reais e noventa
e seis centavos

CtcT

AÇÚCAR CRISTAL - Acondídonado em pacote plástico,ínt^ro,

resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência,

informações nutricionals, número do lote, data de fabricação,

KG

OLHOD*ÁGUA

OLHO D'ÁGUA

5,26

quantidade do produto, deverá apresentar validade mmlma de

5,26

cinco reais e vinte e seis
centavos

6 fseísl mPSPS a nartir da data âc Pntrepa

CAFÉ, PACOTE - Gafe torrado e moído,embalagem 250g
PCT

PURO

MACARRAO tipo ESPAGUETE - Massa alimentícia a base de

PURO

8,48

8,48

oito reais e quarenta e oito
centavos

sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo seca, isenhi de

sujídades. Pasteurizado, médio, sem ovos, embalagem plástica

resistente e transparente, rotulagem contendo infornraçôes dos

ingredientes, composição nulricional, data de febricação e prazo
de validade de no mínimo 6 fselsl

TIO JORGE

TIO JORGE

4,24

4,24

meses, embalanem

ÓLEO DE SOJA - De primeira qualidade, 100% naturaí
comestível, extrato refinado, limpo. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, número
do lote, data de febricação, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data
de entrega, embalagem pet com peso h'quido900ml

FEIJÃO

PCT

UND.

CONCÓRDIA

CONCÓRDIA

15,91

15,91

qimtro reais e vinte e
quatro centavos

quinze reais e noventa e um
centavos

CARIOCA, tipo 1, constituído de grãos inteiro^

novos e sadios. Isento de matéria terrosa, pedras, fungos
ou parasitas, livre de fragmentos est ranhos, umidade, e

misturas de outras variedades ou espécies. Embalagem
prépria, atáxíca,infectas, com rótulo que identifique a categoria
do produto, marca do febricante, prazo de validade e peso,
carimbo dos óigâos oficiais de inspeção. Validade mínima
de 06(seis) meses, a contar da data de entrega. Embalagem de
SARDINHA - enlatada em óleo, com embalagem abre fecil,
íntegra, em vestígios de ferrugem,amassaduras ou abaiUamento.
Com prazo de validade de no mínimo 24 meses.

KG

GOL

GOL

8,63

8,63

oito reais e sessenta e três
centavos

88

89

5,05

10,10

CAMPONESA

CAMPONESA

6,33

633

dez reais e dez centavos

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

infonnações nutricionals, número de lote, quantidade do produto,

número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIFOA e
carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações
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 anSmaf do ministério

da Agricultura. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da

VALID^E DEPROPORÁ:60 dias contados da data-Ümite prevista para entrega da proposta,conforme art64,§3® da lei n® 8.666/93
Prazo de entrega:conforme Item 8 do Termo de Referência

AGENCIA:0596-7

CONTA; 29.908-1

BANCO:BANCO DQí^^RASIL
IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI

CNPJCMF) n=: 07.774.465/000149
Idalia de Oliveira Dias

RG n=: L066B75 SSP/PI
CPFnS;420.765523-91
proprietária

seis reais e trinta e três

centa^s

