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ORDEM DE FORNECIMENTO

A Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, através desta Ordem de
Fornecimento, solicita à empresa KELSON OLIVEIRA COSTA-ME, inscrita no CNPJ
sob o n" 21.590.630/0001-33, de acordo com o Pregão Presencial n" 001/2022, conforme
proposta apresentada, que forneça os itens abaixo especificados;

,  COTA DE ATÉ 25% ÜO ITEM 01 RESERVADA PAR/\ MÉ-e EPP INCISO III._ ART. 48 DÀ LÈI 147/2014. ~ ' '

•  ' KIT DETESTA BÁSICA '

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR. UNT VALOR TOTAL

2
Kit de Cestas de alimentos, embalados em fardo

transparente resistente.
FD. 300 R$79,33 R$23.799,00

ITENS QDE COMPÕEM O.Kit , ,  . -- , •_ • -

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, 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 entrega. Pacote de 5kg

KG 1 R$22,16 R$22,16

2

AÇÚCAR CRISTAL - Acondicionado em pacote
plástico, íntegro, resistente, vedado hermeticamente. A .
embalagem deverá conter externamente os dados 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 de 1 kg

KG 1 R$5,00 R$5,00

-1

D

CAFÉ, PACOTE - Café torrado e moído, embalagem
250g

PCT 1 R$8,10 R$8,10

4

MACARRAO TIPO ESPAGUETE - Massa

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

PCT 1 R$4,10 R$4,10

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 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 líquido 900ml.

UND. 1 R$15,84 R$15,84
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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.

KG 1 R$8,34 R$8,34

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.

UNO. 2 R$4,85 R$9,70

8

LEITE EiVI PO 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 Agricultura/SIF/DIPOA 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 animal do ministério da Agricultura.
Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de
entrega. Embalagem de 200g.

PCT 1 R$6,09 R$6,09

-xi"

Valor total do fornecimento: R$ 23.799,00 (vinte e três mil,.setecentos e noventa e nove reais)

Local de entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social, com sede administrativa

situada à Rua do Mercado, S/N, Centro, São Domingos do Azeitão/MA.

São Domingos do Azeitão - MA, 05 de abril de 2022.

Secretaria Municipal de Assistência Social


