
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo n° 0701003/2021
Modalidade: Pregão Presencial SRP n" 03/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Linicert

FOLHA fT

Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de gêneros alifneríTÍci
cesta básica para distribuição gratuita as famílias caren
João dos Patos /MA.

es do Município d

Proposta de Preços da mpresa

LOBO DISTRIBUIDORA

COMÉRCIO ESERÍ/IÇOS
EIRELI

CNPJ 36.140.337/0001-41

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Empresa LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI com sede na RUA DA FAZENDA ALTO DO IPEM, 23 QD AANEXO A, ANTENOR
VIANA, CAXIAS/MA, sob o CNPJ n°:36.140.337/0001-41email: lobodistribuidora20@gmail.com vem através deste para fins de participação na modalidade PREGÃO,

em sua formaPRESENCIAL, sob on° 003/2021, do tipo menorpreçopor Item,às 15:00 hs do dia 05 de Fevereiro de 2021, na Prefeitura Municipal de SãoJoãoDos
Patos/MA, apresenta proposta de preços para os itens abaixo especificado:

Proposta Anexo I

BtensI ImíümtI

1

1

1

Arroz, tipo 1, tipo classe longo fino, tipo
pr-T 2^00-

R$27,80

vinte e sete

Teais"e"o1tenta^

centavos „ ' R$ 69.500,00
sessenta e nove mil e

quinhentos reaismeses(empacotado^, pacote 5quilo; UltraBòm

2

Feijão, tipo 1, tipo classe.earioquinha,, v
prazo validade 180 (émpacotado), pacote 1
(^uilo 1' Poty

PCT ; 2.500
R$ 10,97

dez reais' e

noventa ásete

centavos

1 k'

- R$'27.425,00

vinte e sete mil,
quatrocentos e vinte e
cinco reais

3

Óleo vegetal comes tível refinado tipo ^
nome óleo de soja, embalagem plástica.
900 ml; , \ L

Concórdia ^
eBO I 11 C2M0J ^Rpyj

dez reaisj^Vinte
e oito centavos R$25.70

o o'
o

vinte e cinco mil e

setecentos reais

4

Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete,]
pacote 500 gramas;j . ^ci

"Gostoso:
PCT : = 2.;500í;

.R$2,88

dois reais e

oitenta e, oito

centavos k

c
tô

o
o

o

sete mil e duzentos reais

5

Café, tipo torrado, ápresentação mòído,
tipo embalagem alto váctio, pacote250 ;
gramas; 1 Puro

PCT V, 2-500::

R$ 4,66

"quatro reais e"'
sessenta e seis

centavos- r:

- :L..^

11.65cSo
^ze mil, seiscentos e

inquenta 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 l.OOO

R$ 2,75

dois reais e

setenta e cinco

centavos i $ ?.,75

- f—

i: Bois mil, setecentos e
fjinquenta reais

7

Sal, tipo refinado, aplicação alimentícia,
características adicionais teor mínimo

cloreto de sódio 98,5%, pacote 1 quilo; Tubarao

QUILO 1.000

R$ 1,25

um real e vinte

e cinco

centavos R$ 1.250,00
mil duzentos e cinqüenta
reais

LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOSEJREU
END: RUA DA FAZENDA ALTO DO, M). 23 QD A ANEXO A. ANTENOR ^

1/ín')'7^/nnni-Ai (00\ OQQno-

NA. CEP: 65603-310 CAXIAS/MA
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14
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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;

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

Biscoito doce maizena pacote com 400
gramas;

•,.T •

Fécula de mandioc^^p^á beiju;
Flocão de arroz, api:es€ntaç§o prazo :
validade 9 meses, características -
adicionais degermiiiado/macerado/socado/,
aspecto físico levemente torrada, pacotk
500 gramas I \
Farinha mandioca, apresentação torrada,
tipo grupo seca, tipo subgrupo
quebradinha, tipo c
com 1 quilo

assebfahca, pacote

1

Leite em pó, ingredientes^çúcar-,-tipo-
-integral,-prazo_validade.3.0_dias
(aberto)/120 dias (fechado),'pacote com
200 gramas;

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.

Maná

Kikos

Kikos^.

Idèaí'

Murúmba

Italac

88

UND 2.500

R$5,16

PCT 2.500

R$ 4,59

PCT 1.000

RS 4,92

QUILO 1.000
R$5,01

LOOÕ

»7ív?R$/3,89

QUILO

R$5,67

-PGT- .2.500-

RS 6,85

UND 2.500

RS 3,92

cinco reais e

dezesseis

centavos

quatro reais e
cinqüenta e
nove centavos

quatro reais e
noyçnte.e dois
centavos

cmco reais eum

centavo

rcais.c

emove

centavos

cmcoj-eais e

sessenta e sete

centavos

seis reais e

oitenta e ciSc^ •1
centavos

três reais e

noventa e dois'

centavos

LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOSETRELI
END: RUA DA FAZENDA ALTO DO ,~~vD, 23 QD A ANEXO A. ANTENOR V^^NA. CEP: 65603-310 CAXIAS/MA

r-KTjy lAn Tíy/nnni-Ai ptía/tt. /oo> oaono-t

RS 12.900,00

RS 11.475,00

RS 4.920,00

RS 5.010,00

RS 9.725,00

; R$5370(b

7 12f O

RS 9.800,00

doze mil e novecentos

reais

onze mil, quatrocentos e
setenta e cinco reais

quatro mil, novecentos e
vinte reais

cinco mil e dez reais

nove mil, setecentos e
vinte e cinco reais

cinco mil, seiscentos e
setenta reais

dezessete mil, céííto e
vinte e cinco reais

nove mil e oitocentos

reais
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TOTAL

Margarina, composição básica 60%
lipídios, sabor com sal, apresentação pote
500 gramas.

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.

r

Primor

Goringa-

V. TOTAL DA PROPOSTA:

POTE 1.000

PCT 3.000

R$ 4,69

-R$-2;Qh

quatro reais e
sessenta e nove

centavos

dois reais e um

centavo——

duzentos e trinta e dois miL oitocentosk vinte reais
Declaramos que todos os pro

estão inclusos todas
iutos,desta proposta de^reços são de procedência nacional eestão cotados em moeda nacional corrente, tam
iclusos: todas astaxk, impostos; fretesfe demais encargosiincidentês sobre,o obletodicitado. »

Declaramos plena e total aceitação nas;Condiçõesestabelecidas nes
Edital Pregão presencial n° 003/2019' '

Condições de Pagamento: Cohfonne preceitua Editar
Pregão Presencial n° 003/201§
Prazo de Entrega: Conforme preceitua Edital Pregão
Presencial n®003/2019

Validade da Proposta: Conforme preceitua Editâf
Prêgãõ"Presenciál"n°-"003/2019

Local de Entrega: Conforme preceitua Edital Pregão
Presencial n° 003/2019

BANCO ORIGINAL AG: 0001-9 C/C: 3750904-7

CÓDIGO TED: 212

UKJOKJ UÍO í

Fernando Vieira Lobo

Administrador
C.L: 031457102006-0 SSP/MA CPF: 047.024.993-51

Celular: (99) 98809-9269

Caxias(MA), 05 de Fevereiro de 2020.

LOBO DISTRIBUIDORA COMÉRCIO B SERVIÇOSBIRBn
END: RUA DA FAZENDA ALTO DO 23 QD A ANEXO A. ANTENOR V" NA. CEP: 65603-310 CAXIAS/MA

/~'Arp\ i^in'7'37/nnm-Ai j:ríT<iV'/ooi oQono^t

R$4.690,00

-R$-6:030,00

R$232.820,00

bem

quatro mil, seiscentos e
noventa reais

seis mil e trinta reais

k


