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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

Processo Administrativo n° 0305001/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 014/2021
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual e futura de contratação de empresa para
fornecimento de produtos alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti, para atender a
demanda das Secretarias da Prefeitura Municipal de Buriticupu-MA.

PROPOSTA DE PREÇOS EINAL:

HORIZONTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO EIRELI
CNPJ: 36.306.615/0001-98

%

Proc
fl5
RüO.

DiSTRIBUIOO R ^

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA
PREGÃO ELETRÔNICO N^: 014/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO:0305001/2021
ABERTURA:07 DE JUIHO DE 2021
HORÁRIO: 09:00 HS
TIPO: MENOR REÇO POR ITEM.
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA DE CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS
E HORTIFRÚTI, PARA ATENDER A DEMANDA DAS 1 SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
BURITICUPU/MA

PROPOSTA READEQUADA
ITEM

t'

CODIIGO

^QUANTIDADE

MARCA

5750

3 CORi\ÇOES

V.UNI

EXTENSO

V.TOTAL

EXTENSO

Achocolatado em
pó: solúvel,
preparado com
ingredientes sãos
e limpos,.sem
farinha em sua
formulação,com
sabor,core odor
característicos,
acondicionados

1

1169342

ein embalagens de
polielileno atóxico
ou embalagem de
aluminizada,com
identificação na
embalagem
(rótulo) dos
ingredientes,
valor nutricional,
peso,fornecedor,
data de fabricação
e de validade.
Isento de

RS

3,00

três reais

RS

17.250,00

dezessete mil,
duzentos e
cinquenta reais

sujidades,
parasitas e larvas.
Validade mínima
de 06(seis) meses
a contar da data

2

1169343

de entrega.
Adoçante
dietético líquido
aspartame.
Embalagem:
frasco,contendo
lOOml,com a
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 01

1920

ZERO CAL

R$

2,24

(um)ano, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulada conforme

dois reais
e vinte e
quatro
centavos

RS

4.300,80

legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
CNPJ:36.306.615/0001-98
RUA DO FIO DA COHEB, N* 67S, CEP 65.606-470, BAIRRO: VOLTA REDONDA CAXIAS- MA
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quatro mil e
trezentos reais e
oitenta centavos

J

r

r

Proc

2021

Fl5.

Ru6.
DiSTRIBUIOOR>\
sanitária dc
alimentos.

Amido de milho
com aparência de
pó fino,
homogêneo,na
cor branca, de
fácil escoamento,
não devendo estar
melado ou
empedrado;sem
açúcar; fabricada
a partir de
matérias primas
sãs e limpas,
isentas de
matérias terrosas,
de sujidades,
parasitas, larvas e
detritos animais

3

1169344

ou vegetais; odor
e sabor próprios,
com a

1500

MAIZENA

dois reais
e
RS

2,50

RS

3.750,00

RS

27.000,00

cinquenta
centavos

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de Ü1

três mil,setecentos
e cinquenta reais

(um)ano, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulada conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Arroz agulhinha
branco:
apresentação tipo
1 beneficiado,
polido eda safra
corrente; em bom
estado de
conservação;
grãos inteiros
mínimo de 90%;
isento de

4

1169345

fermentação,
mofo, odores
estranhos c de
substâncias
nocivas à saúde;
ausência de

7500

ITALIANINHO

R$

3,60

três reais
e
sessenta
centavos

sujidades, insetos,
parasitas e larvas;
embalagem: saco
plástico atóxico,
contendo 01 kg.
com a
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
CNPJ;36.306.615/0001-98
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vinte e sete mil
reais

ptoc
Fl».
í\uí>.
OISTRIBUJ IDORA

de validade, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Aveia em flocos;

5

1169346

sem adição de
açúcar. Cereal
integral,sem
adição de sódio,
isenta de mofo,
livre de parasitas
e substâncias
nocivas,
acondicionada em

1006

ANDORINHA

R$

4,00

quatro
reais

2,83

dois reais
e oitenta
e três
centavos

RS

4.024,00

embalagens de
Ikg, atóxica,
resistente e
hermeticamente
vedada. Prazo de
validade 10 meses

quatro mil e vinte e
quatro reais

a contar a partir
da data de
entrega.
Biscoito doce
Ingredientes:
farinha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido
fólico, açúcar,
gordura vegetal,
amido de linho,
soro dc leite em
pó,sal,
aromatizante,
estabilizante
lecitina de soja,
fermentos
químicos. O
biscoito deverá
ser fabricado a

6

1169347

partir de matérias
primas .sãs e
limpas,isentas dc
matérias terrosas,
de sujidades,
parasitas,larvas,
detritos animais

4.900,00

ESTRELA

R$

RS

13.867,00

ou vegetais e em
perfeito estado de
conservação.
Serão rejeitados
biscoitos mal
cozidos,
queimados e de
caracteres
organolépticos
anormais, não
podendo
apresentar
excesso de dureza
e nem se
apresentar
quebradiça
CNPJ:36.306.615/0001-98
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treze mil,
oitocentos e
sessenta e sete
reais

<♦

!

D 1 S

RIBLJ IDC5R/V

Embalagem:
pacote
impermeável
lacrado, contendo
400g(3x1),coma
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de

/

fabricação, prazo
de validade, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Biscoito salgado
tipo Cream
Cracker:salgado
Ingredientes;
farinha de trigo
enriquecida com
ferro e ácido
fólico, gordura
vegetal, açúcar,sal
refinado, extrato
de malte, amido
de milho,
regulador de
acidez
bicarbonato de
sódio, soro de
leite em pó
fermento
biológico,
estabilizante
lecitina de soja e
aromatizante.0
biscoito deverá
ser fabricado a
1169348

partir de matérias
primas sãs e
limpas, isentas de
matérias terrosas,
de sujidades,
parasitas, larvas,
detritos animais

6.550,00

ESTRELA

R$

3,10

três reais
e dez
centavos

RS

20.305,00

ou vegetais e em
perfeito estado de
conservação.
Serão rejeitados
biscoitos mal
cozidos,
queimados e de
caracteres
organolépticos
anormais, não
podendo
apresentar
excesso de dureza
e nem se
apresentar
quebradiço.
Embalagem
plástica com dupla
í
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vinte mil, trezentos
e cinco reais

I
I

I

l-i31STRIBUIOORA
proteção: pacote
impermeável
lacrado,contendo
400g (3x1),coma
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente

Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Extrato de
Tomate, produto
industrializado
apresentação
simples
concentração de
polpa de tomate
por processo
tecnológico,
preparado com
frutos maduros
selecionados sem

13

1169354

pele,sem
sementes. É
tolerado 1% de
açúcar, e 5% de
cloreto de sódio. O

1800

QUERO

R$

1.30

um real e
trinta
centavos

RS

2.340,00

dois mil, trezentos
e quarenta reais

450

KICALDO

R$

3,10

três reais
e dez
centavos

RS

1.395,00

mil trezentos e
noventa e cinco
reais

produto deve ser
isento de
fermentação e não
indicar
processamento
defeituoso.
Embalagem de
190g,contendo
identificação do
produto, marcado
fabricante, prazo
de fabricação e
validade
Farinha de
mandioca cor
branca, grupo
seca,subgrupo
fina,tipo I, da
safra corrente; em
bom estado de
conservação;
isenta de
14

1169355

fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde;
isenta do radical
cianeto; ausência
de sujidades,
insetos, parasitas
e larvas.
Embalagem:saco

CNPJ:36.306.615/0001-98
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1

RIBUIDORA
plástico atóxico de
01 [um) Kg,com a
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 01
[um)ano, peso
líquido enumero
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulada conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Farinha natural de
mandioca cor
amarela,grupo
d'água,subgrupo
grossa, tipo [, da
safra corrente; em
bom estado de
conservação;
isenta de
fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde;
isenta do radical
cianeto; ausência
de sujidades,
insetos, parasitas
e larvas.

15

1169356

Embalagem: saco
plástico atóxico de
01(um)Kg,com a
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 01

570

KICALDO

RS

3,80

três reais
e oitenta
centavos

RS

2.166,00

dois mil, cento e
sessenta e seis
reais

800,00

IDEAL

RS

6,00

seis reais

RS

4.800,00

quatro mil e
oitocentos reais

(um)ano, peso
líquido enumero
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulada conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Feijão
apresentação
carioquinhatipo 1
da safra corrente;
em bom estado de
17

1169358

conservação;
grãos inteiros
mínimo de 95%;
na cor
característica à
variedade

CNPJ:36.306.615/0001-98
RUA DO FIO DA COHEB, N* 678,CEP 65.606-470, BAIRRO: VOLTA REDONDA CAXIAS- MA
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correspondente,
de tamanho e
formato naturais,
maduros,limpos e
secos: isento de
fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde;
ausência de
sujidades,insetos,
parasitas e larvas:
embalagem: saco
plástico atóxico de
1 kg,com a
identificação do
produto, marca do
fabricante, data dc
fabricação, prazo
de validade
mínima, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária dc
alimentos.
Feijão
apresentação
preto tipo 1 da
safra corrente; em
bom estado de
conservação;
grãos inteiros
mínimo de 95%;
na cor
característica à
variedade
correspondente,
de tamanho e
formato naturais,

18

1169359

maduros,limpos e
secos; isento dc
fermentação,
mofo,odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde;
ausência de

800,00

IDEAL

RS

5,70

cinco
reais e
setenta
centavos

RS

4.560,00

sujidades, insetos,
parasitas e larvas;
embalagem; saco
plástico atóxico de
1 kg,com a
identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínima, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulado
CNPJ:36.306.615/0001-98
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quatro mil.
quinhentos c
sessenta reais

^RUTiay;
ProcJ
FIs.
Rub.
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rRIBLJ IOC3R/S,
conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.

Leite em pó
desnatado obtido
por desidratação
do leite de vaca
integral e apto
para alimentação
humana mediante
processos
tecnologicamente
adequado. Teor
nutricional
mínimo para
porção dc20g de
6,7% de proteína
e máximo de 87
mg de sódio,sem
gordura trans,
enriquecido com
cálcio e vitaminas
A e D. Aparência
de pó fino,
homogêneo, nn
cor própria, de
fácil escoamento,
não devendo estar
melado ou
empedrado; odor
e sabor:

19

1169360

agradável, não
rançoso,
semelhante ao
leite fluído;
ausência de
conservadores,
sujidades,
parasitas, larvas e
detritos animais

2320

ITAMBÉ

R$

8,80

oito reais
c oitenta
centavos

R$

20.416,00

ou vegetais.
Embalagem: lata,
contendo 300g,
com a
identificação do
produto, marcado
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 01
(um)ano, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente.
Deverão ser
observadas as
especificações
gerais do
Regulamento
Técnico de
Identidade e
CNPJ:36.306.615/0001-98
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vinte mil,
quatrocentos e
dezesseis reais

e»,
021
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Qualidade de Leite
em pó,fixado pela
Portaria n® 369,
de 04/09/97, MÀ
e demais normas
técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária dc
alimentos.

Leite em pó
integral, com
25 Og,obtido por
desidratação do
leite de vaca
integral e apto
para a
alimentação
humana.
Enriquecido com
cálcio,ferro e
vitaminas.
Deverão ser
observadas as
20

1169361

especificações
gerais do
Regulamento
Técnico de
Identidade e

8060

ITAMBE

R$

3,90

três reais
e noventa
centavos

1950

FORTALEZA

RS

2,00

dois reais

RS

31.434,00

RS

3.900,00

trinta c um mil,
quatrocentos e
trinta e quatro
reais

Qualidade do
Leite em pó,
fixado pela
Portaria n° 369,
de 04/09/97, MÀ.
Embalagem
aluminizada.
Prazo de validade
mínimo de 01
(um)ano.
Macarrão de trigo
com ovos,tipo
espaguete, pacote
com 500g
Fabricado a partir
de matérias-

23

1169364

primas
selecionadas sãs,
limpas de boa
qualidade. Cor
ligeiramente
amarelada,sabor
e odor
característico, a
base de farinha de
trigo, enriquecido
com ferro e ácido
fólico, livre de
umidade.
Embalagem com
dados de
identificação do
produto, marca do
fabricante, prazo
de fabricação e
validade. Validade

CNPJ:36.306.615/0001-98
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três mil e
novecentos reais

PrOC

^ISTRIBLJ IOORXV
mínimo de 06
(seis) meses a
contar da data de

/

entrega.

Mistura para
mingau,sabor
cremogcma
tradicional.

27

1169368

Informação:
amido de milho,
açúcar, vitaminas
(A e C), sais
minerais (cálcio,
fó.sforo e ferro),
aromatizante,
corante carmim,
caixa com 200fl.
Milho em
conserva,
fabricada a partir
de vegetais sãos,
limpos, isentos de
matérias terrosas,
de sujidades,
parasitas, larvas,
detritos animais

660

MAIZENA

RS

3,50

três reais
c

RS

2.310,00

dois mil, trezentos
e dez reais

cinquenta
centavos

ou vegetais e em
perfeito estado de
conservação.0
produto não deve
ser colorido nem
aromatizado
artificialmonte e
deve estar isento

28

1169369

de fermentação,
mofo, odores
estranhos e de
substâncias
nocivas à saúde.
Embalagem:lata,
contendo 200g,
com a

1.500,00

FUGINl

R$

2,00

dois reais

RS

3.000,00

três mil reais

680,00

YOKI

RS

3,00

três reais

R$

2.040,00

dois mil e quarenta
reais

identificação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade
mínimo de 01
(um)ano, peso
líquido e número
de registro no
órgão competente,
devidamente
rotulada conforme
legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
29

1169370

Milho para pipoca,
embalagem de
500 gr.

CNPJ:36.306.615/0001-98
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prec

21

F15

y C? i-

RS

6.608,00

seis mil, seiscentos
e oito reais

RS

6.600,00

seis mil e
seiscentos reais

OISTR IBUIDORA^
Óleo de soja
apresentação
vegetal refinado
dentro de padrão
rigoroso de
qualidade;
aspecto límpido e
isento de
impurezas,sem
cheiro,leve e
saudável,de
acordo com os
padrões legais,
devendo conter
no mínimo 2,8 mg
de vitamina E

30

1169371

máximo de 3g de
gordura saturada
na porção de 13
ml. Embalagem:
tipo Pet plástica,
contendo 900ml,
devidamente
rotulada conforme

1120

LiZA

RS

5,90

cinco
reais e
noventa
centavos

legislação vigente,
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos. Prazo
de validade
mínimo de 12
(doze) meses a
contar da data de

37

1169378

entrega.
Sardinha em lata,
Ingredientes:
sardinha, água,
polpa de tomate,
óleo comestível,
mostarda,açúcar,
sal, amido
modificado,
glutamato
monossódico,
aroma de aipo,
pimentão, cebola
e alho. 125G.

2750

AURORA

dois reais
e
RS

2,40

quarenta
centavos

Açúcar:
apresentação
refinado com
aparência de pó
fino, homogêneo,
na cor branca, de
fácil escoamento,
não devendo estar
melado ou

73

1169414

empedrado; odor
próprio e sabor
doce; livre de
fermentação;
isento de matéria
terrosa, de
sujidades,
parasitas,larvas e
detritos animais

dois reais
7287

UNIÃO

RS

2,04

e quatro
centavos

RS

14.865,48

ou vegetais;
embalagem: saco
de polietileno
atóxico, contendo
01 kg, coma
identificação do
CNPJ:36.306.615/0001-98
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quatorze mil,
oitocentos e
sessenta e cinco
reais e quarenta e
oito centavos

^fOC
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produlo, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade, peso
líquido e número
de registro no
Ministério da
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme

/

legislação vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação
sanitária de
alimentos.
Café; tipo 1
tradicional,
torrado e moído,
com certificado do
selo de pureza
ABIC.
Acondicionados
em embalagem de
polietileno
resistente, atóxica,
contendo 250

74

1169415

gramas. Com
identificação na
embalagem
{rotulo) dos
ingredientes,
valor nutricional,
peso,fornecedor,
data de fabricação
e validade. Isento

7325

MAMORE

RS

2,63

dois reais
e
sessenta
e três
centavos

2,04

dois reais
e quatro
centavos

dezenove mil,
duzentos e
RS

19.264,75

sessenta e quatro
reais 0 setenta e
cinco centavos

de sujidades,
parasitas e
material estranho.
Validade de no
mínimo 4 meses a
contar da data de
entrega
Açúcar:
apresentação
refinado com
aparência de pó
fino, homogêneo,
na cor branca, de
fácil escoamento,
não devendo estar
melado ou
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empedrado; odor
próprio e sabor
doce; livre de
fermentação;
isento de matéria
terrosa, de
sujidades,
parasitas,larvas e
detritos animais

21863

UNIÃO

RS

RS

44.600,52

ou vegetais;
embalagem; saco
de polietileno
atóxico, contendo
01 kg, com a
idcniiílcação do
produto, marca do
fabricante, data de
fabricação, prazo
de validade, peso

quarenta e quatro
mil e seiscentos
reais e cinquenta e
dois centavos

1
\ní
CNPJ:36.306.615/0001*98

RUA DO FIO DA COHEB, N'678, CEP 65.606-470, BAIRRO: VOLTA REDONDA CAXIAS- MA
HORIZONTEDISTRIBUIDORALTDA(S)GMAIL.COM

OISXRIBUIDORA.
líquido e número
de registro no
Ministério da
Saúde,
devidamente
rotulado
conforme
legislação vigente;
observadas as
normas técnicas
pertinentes à
legislação

sanitária de
alimentos.
Café: tipo 1
tradicional,
torrado emoído,
com certificado do
selo de purcy.a
ABIC.
Acondicionados
em embalagem de
polietileno
resistente, atóxica,
contendo 250

76
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gramas. Com
identificação na
embalagem
(rotulo) dos
ingredientes,
valor nutricional,
peso,fornecedor,
data dc fabricação
e validade, isento

21975

MAMORÉ

R$

2,60

dois reais
e
sessenta
centavos

RS

57.135,00

cinquenta e sete
mil, cento e trinta e
cinco reais

de sujidades,
parasitas c
material estranho.
Validade de no
mínimo 4 meses a
contar da data de

●

entre^.^

TÇ

VALÒRtbtÀL:

R$ 317.931,55

tre?.emos e
dezessete nú),
novecentos e
trinta e um reais e
cinquenta.e cinco
:

;i".

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS jA INCLUSOS
TODAS

AS

DESPESAS

DECORRENTES

DO

FORNECIMENTO

DO

OBJETO.

DADOS DA EMPRESA:
DIANTE DO EXPOSTO ACIMA,DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS
DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.
DADOS DA EMPRESA:
NOME DA EMPRESA: HORIZONTE DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP
CNPJ: 36.306.615/0001-98
INSC. ESTADUAL: 12.635676-9
INSC. MUNICIPAL: 2102900307620709
ENDEREÇO: RUA FIO DA COHEB, N 678, CEP 65.606-470, BAIRRO: VOLTA REDONDA
FONE:(86)9-9456-6026
BANCÁRIA DA EMPRESA É NO BANCO: BRADESCO, Ns AG:0957 - CONTA: 44.162-7
VALIDADE DA PROPOSTA:60(SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
FORIMA DE PAGAMENTO:CONFORME EDITAL
PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL.
CNPJ:36.306.615/0001-98
RUA DO FIO DA COHEB, N'678, CEP 65.606-470, BAIRRO: VOLTA REDONDA CAXIAS- MA
HORIZONTEDISTRIBUIDORALTDA@GMAIL.COM
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PRAZO DE ENTREGA; QUE 0 PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ OE ACORDO
COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO,POR
PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. NA [ENDEREÇO]
TODOS OS PRODUTOS LICITADOS/CONTRATADO DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE NA
SECRETARIA MUNICIPAL E EM SUAS RESPECTIVAS DEPENDÊNCIAS MEDIANTE ORDEM DE
FORNECIMENTO CEDIDA POR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. O HORÁRIO DA ENTREGA DEVE
SER DE ACORDO COM O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA: 08H00MIN ÀS 14HOOM1N HORAS. A
FISCALIZAÇÃO GERAL E O ACOMPANHAMENTO SERÃO REALIZADOS POR SERVIDOR DESIGNADO
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO
AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO
DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.
DECLARO: PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÂO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I] DO EDITAL DESSE PROCESSO.
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE: OS PREÇOS OFERTADOS ENGLOBAM QUAISQUER
TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU
INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS NÃO SENDO
CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS
SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.
DECLARO; QUE FORNECEREI O OBJETO SEM ONUS ADICIONAIS PARA O CONTRATANTE DESTE
PREGÃO,OBEDECENDO AOS PRAZOS,EM DIAS CORRIDOS,E QUE EM CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DOS
OBJETO FAREI A SUBSTITUIÇÃO SEM QUALQUER ÔNUS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
DECLARAÇÃO; AINDA ESTAR DE ACORDO E CIENTE COM TODAS AS EXIGÊNCIAS
ESTIPULADA NO PREGÃO ELETRÔNICO N 014/2021
DECLARO: QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES,SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA E AINDA CÔNJUGE,COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO
GRAU.
PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTIÍATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. YAGO
BRUNO TEIXEIRA MORAIS CARTEIRA DE INDENTIDADE N.^27.536.65-SSPI CPF N. 9
052.195.253-01, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA VENEZA. BAIRRO:
FUMO VERDE, N: 80B,CAX1AS-MA COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM
O DEVIDO PODER.

CAXIAS -MA.29 DE JULHO DE 2021.

YAGO BRUNO
TEIXEIRA
MOFAIS:
05219525301
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