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Processo Administrativo r\° 0701003/2021 |
Modalidade: Pregão Presencial SRP n° 03/2021 j|
Tipo: Menor Preço por Item í

ji
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentícios
cesta básica para distribuição gratuita as famílias carentes do Município de São
João dos Patos /MA. f

I

Proposta de Preços da Empresa

FRJ COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

CNPJ 30.381.078/0001-64

www.saojoaodospatos.ma.gov.br i'Av. Getúlio Vargas. 135. Centro -CEP: 65.665-000. Sáo João dos Patos/MA



/ ^Distribuidora

FJR
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL

"Proposta de Preços"
À Prefeitura Municipal de SãoJoão dosPatos/MA

RazãoSocial: FJR COMÉRCIO E SERVIÇOSEIRELI

CNPJ; 30.381.078/0001-64

Endereço: Praça Guílhermino^Bríto n® 2890,-CEP: 65.670-000 - Centro - Paraibano/MA

Telefone: (98) 9.8854-6604

Banco: Banco do-BrasU Agência: 4420-2 Conta Corrente: 34117-7

Banco; Banco Bradesco Agência: 2129-6 Conta Corrente: 34117-7

Responsável pela assinatura do contrato

Nome: Firmino Marques da Silva Neto (>rgo: Proprietário

Nacionalidade: Brasileiro Identidade: 095811698-9 CPF: 001.682.523-33

1 ^ 1
Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros alimentíciospara confecção de cesta básicas para distribuição ás fam

acordo com a demanda em anexo para atenderas necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São João dos Pí
IShOOmin, acatandotodas as estipulaçõesconsignadas no Edital, conforme abaixo:

iaa carente^o riunicípio de São João dos Patos/MA de
tòa/MA .PÂgâo(presencial n®. 003/2021 - 05/02/2021 ás

C f 1GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
' ----- j d \ ri K •

Item EspecifícaçÔes do Produto . Marca Unid. Qtde. P. Unit

" 1

... por extenso
P. Total

- P. Total

por extenso

1
Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo subgrupo polido,
prazo validade 12 meses(empacotado), pacote 5 quilo; Mana pct 2.500 R$29,16 • ' viníe e nove reais e

der.esseis centavos R$ 72.900,00
setenta e dois mil e

novecentos reais

2
Feijão, tipo 1, tipo classe carioquinha, prazo validade 180
(empacotado), pacote 1 quilo Malu pct 2.500 R$7,00

sete reais R$ 17.500,00
deressete mil e

Quinhentos reais

> 3
Óleo vegetal comestível refinado tipo 1, nome óleo de soja,
embalagem plástica 900 ml; ABC und 2.500 R$ 10,15 der. reais e autnze

centavos R$ 25.375,00

vinte e cinco mil

trejentos^e setenta e

cinco reais

4 Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, pacote 500 gramas; Estrela pct 2.500 R$ 3,21 três reais e vinte e R$ 8.025,00 oito mil e vinte e
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um centavos cinco reais

5
Café, tipo torrado, apresentação moído, tipo embalagem alto
vácuo, pacote 250 gramas;

Marata pct 2.500 R$ 5,01 cinco reais e um

centavo RS 12.525,00

doze mil

auinhentos e vinte e

cinco reais

6

Extrato alimentício (extrato de tomate), ingrediente básico
tomate, prazo validade 12 meses, conservação isento de
fermentação, características adicionais maduros, selecionados,
sem pele e sem sementes, 190 gramas;

Quero und 1.000 R$ 2,34
dois reais e trinta e

auatro centavos RS 2.340,00
dois mil tra.entos e

auarenta reais

7
Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia, características
adicionais teor mínimo cloreto de sódio 98,5%, pacote 1 quilo; Dumonte quilo 1.000 R$0,77 setenta e sete

centavos RS 770,00
setecentos e setenta

reais

8

Açúcar, tipo cristal, composição origem vegetal, sacarosi de
cana de açúcar, características adicionais isento de impurezas,
prazo validade min. 12 meses, pacote com 2 quilos;

Mana und 2.500 • R$ 3,40 três reais e auarenta

centavos RS 8.500,00
oito mil e

auinhentos reais

9
Biscoito, apresentação quadrado, classificação salgado, tipo
cream cracker, pacote com 400 gramas;

Vitarella pct 2.500 R$4,69
auatro reais e

sessenta e nove

centavos RS 11.725,00
onze mil setecentos

e vinte e cinco reais

10 Biscoito doce maizena pacote com 400 gramas; Pilar pct 1.000 R$ 4,75
auatro reais e

setenta e ànco

centavos RS 4.750,00

auatro nái

setecentos e

cinaüenta reais

11 Fécula de mandioca para beiju; Pinduca quilo 1.000 R$4,62
auatro reais e

sessenta e dois

centavos RS 4.620,00

auatro mil

seiscentos e vinte

reais

12

Flocão de arroz, apresentação prazo validade 9 meses,
características adicionais degerminado/macerado/socado/,
aspecto físico levemente torrada, pacote 500 gramas

Malu pct 2.500 R$ 1,54 um real e cinaüenta

eauaíss£eQt^os^ RS3.850,00
três mil oiiocentos e

cinaüenta reais

13
Farinha mandioca, apresentação torrada, tipo grupo seca, tipo
subgrupo quebradinha, tipo classe branca, pacote com 1 quilo

Malu quilo 1.000 R$ 3,64 trÀ r^is esessSta
efaudtro centa^s j RS 3.640,00 três mil seiscentos e

auarenta reais

14
Leite em pó, ingredientes açúcar, tipo integral, prazo validade
30 dias (aberto)/120 dias (fechado), pacote com 200 gramas;

Italac pct 2.500 RS 6,43

II ^

e aumenta
uemkcentafos 1 RS 16.075,00

dezesseis mil e

setenta e cinco

reais

15

Peixe em conserva, tipo peixe sardinha inteira sem cabeça,
ingredientes molho tomate/água/óleo comestível e sal, prazo
validade 15 meses, lata com 130 gramas.

Palmeira und 2.500 RS 4,13
1II '1 Sf^ í li

aueivo reais 3ireze11
1| 1centavdi || RS 10.325,00

dez mil trezentos e

vinte e cinco reais
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16
Margarina, composição básica 60% lipidios, sabor com sal,
apresentação pote 500 gramas.

Primor pote 1.000 R$ 4,89
auatro reais e

oitenta e nove

centavos R$4.890,00

auatro mil

oitocentos e

noventa reais

17

Farinha milho, tipo flocão, apresentação flocos de milho, tipo
amarela, prazo validade 9 meses, características adicionais
degerminado/macerado/socado/, aspecto físico levemente
torrada, pacote 500 gramas.

Malu pct 3.000 RS 1.40
um real e auarenta

centavos R$4.200,00
auatro núl e

duíjentos reais

Valor Global da Proposta: R$ 212.010,00 (Duzentos e doze mil e dez reis ).

- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos diretos e indiretos, embalagens, seguro, frete até o destino e quaisquer
outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria;
- Declaro conhecer todas as condições do presente edital, inclusive as dos anexos;

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico
Prazo de Entrega; conforme edital, contados do recebimento da nota de empenho.
Pagamento: Conforme edital.

FJR Comercio e Serviços Eireli
Endereço: Pi

Paraibano/MA, 05 de fevereiro de 2021.

J
EIRELI

CNPJ;\3tf381.078/0001-64
Firmino Marques da Silva Neto

CPF: 001.682.523-33

Proprietário

CNPJ: 30.381.078/0001-64 ] Insc. Estadupl;.12.561.787-9 | Insc. Municipal: 35858
juilhermino Brito n°: 2.890, Centro, Paraibano , - CEP: 65.670-000

Cüíiiaio: 98 98854-6604 | E-mail: distribuidorafir@gmail.com.br


