
COiVIERCiÂL âZEITiO
MARINETE S. SOUSA

CNPJ/MF NS 04.340.954/0001-10
Rua dá Piçarra, N.2 2, Bairro: Centro, São Domingos do Azeitâo-MA

PROPOSTA DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N" 007/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 022/2021

- AMPLA PARTiCfP.AÇÃO
KIT OE CESTA SÁ3ICA

fTEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR. UNT VALQRTOTAL

1
Kit de Cestas de alimentos, embalados em fardo

transparente resistente.
MARCA FD. 1.875 .R$ 58,73 RS 110,118,75

VOt.OR TOTAL R$ R$ 110.118,75

'• ITENS aUE COMPÕEM 0KST

ITEM PRODUTOS UND. QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL

1

ARROZ BRANCO TIPO 1 - Polido, longo fino, tipo 1,

embalado em sacos plásticos transparentes e

atóxicos, limpos, não violados, fesistentesi

acondicionados em fardos lacrados. Â embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações nutricionals,

número de lote, quantidade do produto, validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

Pacote de Ikg,

BANBINORTE

KG 5.

RS 3,68 RS 18,43

2

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado em pacote

plástico, íntegro, resistente, vedado hèrmeticamente.

A embalagem deverá conter externamente os dados

de identificação e procedência, informações

nutricionais, número do iote, data ds fabricação,

quantidade do produto, deverá apresentar validade

mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.

Pacote de 1 kg

CRISTAL

KG 1 ■ ■

R$ 3,74 RS 3,74

3
CAFÉ, PACOTE - Café torradó e moído, embalagem
250g

BOM DIA
PCT 1

R$ 6,15. RS 6,15

4

r^ílACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Massa alimentícia a

base de sêmoia de trigo, enriquecido com ferro, tipo

seca. Isenta de sujidades. Pasteurizado, médio, sem

ovos, embalagern plástica resistente e transparente,

rotulagem contendo informações dos Ingredientes,

composição nútricíonal, data de fabricação e prazo ds

validade de no mínimo 6 (seis) meses, embalagem

250g.

ARAGUAIA SPAGHET

PCT 1

RS 2^18 RS 2,18

S

ÓLEO DE SOJA - De primeira qualidade, 100% traiurai,
comestível, extrato refinado, limpo. A embalagem

deverá conter externamente os dados de

identificação e procedência, número do lote, data de

fabricação, quantidade do produto. Deverá

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir

da data de entrega, embalagem pet com peso liquido

SOOmi.

VHA VELHA

UND. 1

RS 8,46 RS 8,46

6

FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, constituído de grãos inteiros,

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 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,

CARIOCA DONA

K6 1

RS 7,04

■Â

RS 7,04.



SARDINHA - enlatada em óleo, com embalágem abre

fáci«, integra,, em vestígios de ferrugem, amassadura:

ou abaularnéntó. Com pfSio de validade de no

mínimo 24 meses, . .

PALMEIRA

UNO.

R$ : 3)74

LEITE EM PÓ INTEGRAL - enriquecido com vitaminas

A e D. Embalagens resisteníss, não violados; A

embalagem deverá conter exlernarnente os dados de

identificação, procedência, informações nuíricionais,:

número de lote, quantidade do produto, númé.ró do

registro no Ministério da Agricultursf/SiF/DIPOA e

carimbo de inspeção do: SIF, Deverá atender as

especificações técnicas da Portaria 369 de

04/09/1997- do Ministério da Agricultura e do

Abastecimento e do Regulamento dá inspeção

industriai e Sanitária de produtos de origem anima!

do. ministério da Agricuitura. Validade mínima de 10

Íde2) meses á partir ds, data. de entrega. Embaiágem

de 2Q0g,

CAMPONESA

PCT

R$ 5,25

VALOR TOTAL Pí$

COTA m ATÉ 2S% DÔ ITEM OÍ-RÊSSÃVAOAPAIIA ftflE E £PP flNCISO ill, AET, 4g,DA l£i MT/20M) i
KIT OE CESTA SáSlCA ' '

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. V.ALOR, ÜNT VALOR TOTAL

1
Kit de Cestas, d.e aiirrientos, embaiados. em fardo

transparentetesistenté.
MARCA FD, ■ ;62S ■ R$S8,73 ■ .- ■ ■ RS 36,706,25'.- ■

VOLORTOTALR$ RS 36.706,25

■  ■, ■; írEMSaUECOftf#ÕEMO KIT , ■ . ■
ITEM PRODUTOS UWD. QUANT. VALOR UWT. VALOR TOTAL

í

AER02 BRANCO TiPO 1 - Polido, iongo fino, tipo 1,
embalado em sacos plásticos transparentes e
aíõxicos, limpos, não vioíados, resistentes,
acondlcionádos em fardos lacrados. A embalagem
deverá conter externamente os dãdos de

identificação, proçedêncià, informações, nutriciónais,
número de lote, quantidade do produto, validada
mínima de 6 (seis) meses a partir dá data de .entrega.
Pacote de Ikg;

BANBINORTE

KG 5' " .

R$ 3,68

■  18,43

2

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicíonado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente.
A embalagem deverá conter eirternamentè os dadòs
de identificação e procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de fabricação,
quantidade do produto, deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da data,de entrega.
Pacote dei kg . .

CRISTAL

. KG 1

R$-r : , 3i74

.  . : - , . '3.74

3
CAFÉ, PACOTE - Café tdfrbdò e moído, embaiagem
250g

BOMDIA
PCT ■  1: ■ RS è,15. -  .6,15

4

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - Massa alimerrífcia a

base de sêmola de trigo, enriquecido com ferro, tipo
Seca, isenta de sujldades. Pasteurizado, ■ médio, .sem

ovos, embaiagem plástica resistente e" tronspársnte,
rotulagem contendo informações dos ingredientes,
composição nutricional, data de fabricação e prazo de

validade de no mínimo 6 (seis) meses, embalagem
250g.

ARAGUAIA SPAGHET

PCT 1

R$ 2,1S

2,13

5

ÓLEO DE SOJADe primeira qualidade, 100% riaturai,
comestível, extrato refinado, iimpo, A embaiagem
deverá ' conter externamente os dados de
identificação e procedência, número do lòíè, data de
fabricação, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 6. (seísl meses a partir
da data de .entrega, embalagem pet com peso liquido
SOOmI. . .

VILAVEUfÂ

UNO. 1

RS 8,46

:  846



FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, constituído de grãos inteiros,

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 própria, atóxics, 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.
SARDINHA - enlatada em óleo, com embalagem abre
fácil, íntegra, em vestígios de ferrugem, ama-ssaduras

ou abauiamento. Com prazo de validade de no

mínimo 24 meses.

CARIOCA DONA

PALMEIRA

KS

UND.

R$ 7,04

R$ 3,74

7,04

7,48

LEITE Sivi 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 Agriculturâ/SiF/DiPOA e'

carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as

especificações técnicas dá Portaria n2 369 de

04/09/1997 do Ministério da Agricultura c do

Abastecimento e do Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de produtos de origem animal

do ministério da Agricultura. Validade mínima de 10

dez) meses a partir da daíá de entrega. Embalagem

de200g.

CAMPONESA

pcr

RS 5,25

. 5,25

VÃIOR TOTAL R$ S8,7â

São Domingos do Azeitão Estado: Manmhão, 09 de dezembro de 2021

Banco RRADHSCO .Agência n'-:2358-2 Conta n";2566l-7.
Nome: MARINETE S SOUSA

'mu.
MARÍNETESÍLVÁ SOUSA

CFF. 887,441.«83-20


