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ÍCONE COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA. 

CNPJ: 13.969.081/000 1-84  

Rua José Marrocos, n° 1017 - Bairro Salesianos 

Fonefax: (88) 3512-3590 - CEP: 63.010-095 

Juazeiro do Norte - CE 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 e Lei ,° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da 

modalidade Pregão n° 2017.01.02.........._ 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto : Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias 

Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

Item 
--..---. ......-..-.-.-- 

Especificação Unid. 
- 

Qtde. - Marca 
AÇUCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de impurezas, 
umidade ou qualquer outro fator que o torne impróprio ao consumo humano. O mesmo 

0001 deverá ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da 
KG 5000 Olho d'agua 

Agricultura, endereço do fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do 

produto. Produção de nó máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega  
do produto.  
ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em saco plástico ou pote plástico atoxico, 

0002 pesando aproximadamente 500g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e 
UND 600 Super alho 

intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 6 (seis) 
meses.  

ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 
1 kg. Tipo 1, não parboilizado, polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 

0003 máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam torná-lo 
KG isoo Namorado 

impróprio para consumo humano ou comprometer o armazenamento. Validade mínima 

de 180 dias a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem 
conforme o Ministério da Agricultura.  

Valor unitário 	Valor Total 

R$ 	
2,92 R$ 14.600,00 

o- cTcj;j;7 

R$ 	8,62 R$ 	5.172,00 
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CARNE DE SECA/CHARQUE - carne de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, 

pouca gordura, sem pelancas, com peso médio de 500 gramas cada peça, embaladas a 

0004 vácuo, isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao PCT 2000 Kaiko R$ 	12,86 R$ 	25.720,00 

consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas), 

inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. 

COLORIFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécies genuínos, grãos 

sãos, limpos, dessecados e moídos de coloração vermelho intenso, com características 

0005 organolépticas próprias como cor e sabor, isento de materiais estranhos a sua espécie. PCT 2500 São Braz R$ 	0,53 R$ 	1.325,00 

Embalagem primária de 100 gramas, com produção de no máximo a 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de entrega do produto. 

FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem de 1 kg, inviolada, com registro 

0006 
do Ministério da Agricultura, produto sem impurezas que comprometam o consumo 

KG 500 Da Casa R$ 	4,35 R$ 	2.175,00 
humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias na data 

da entrega.  

FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho flocada pacote de 500g, 100% natural, embalagem 

primária plástica de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros 

0007 fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de fabricação, PCT 8000 Bonomilho R$ 	1,00 R$ 	8.000,00 

empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no 

ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses. 

MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem primária transparente de 500g 

0008 
sem a presença de carunchos, insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o 

PCT 7500 Estrela R$ 	2,19 R$ 	16.425,00 
consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 

(quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. 

ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1, sem amassaduras e/ou outros fatores que o 

0009 
tornem 	impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do 

UND 1200 Concordia R$ 	4,27 R$ 	5.124,00 
recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de 

fabricação/empacotamento e lote.  

OVO - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras, livre de sujidades, 

0010 parasitas, fungos ou outras partículas que comprometam o consumo e o armazenamento, Bdj 1300 Só Novo R$ 	11,06 R$ 	14.378,00 

acondicionados em embalagem própria contendo 30 unidade. 

k 
( 	 T1 
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SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1kg, livre de impurezas e/ou 

outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve 
0011 

constar data de fabricação/empacotamento. Produção de no máximo a 30 (trinta) dias 
KG 800 Piramide R$ 	0,71 R$ 	568,00 

contados a partir da data de entrega do produto. 

SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL - latas de peso líquido de 

125g e peso drenado de 84g. 
1a 

 Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo cru, 

cozido ou curado adicionado de outras substâncias alimentícias e submetido a processos 

químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada pela espécie de pescado 

que pertence e o modo de apresentação, ou seja produto que tenha por líquido de 

cobertura, azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, 

óleo comestível, sal e água de constituição. As conservas de pescado não deverão ter 

0012 cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar isento de sujidades, parasitas e UND 10000 88 R$ 	2,47 R$ 	24.700,00 

larvas. C produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas 

Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF O produto 

deve estar acondicionado em embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e 

peso 	drenado 	de 	84g, 	resistentes 	sem 	sinais 	de 	alterações 	como 	estufamento, 

amassamento, vazamento corrosões internas, bem como quaisquer modificações na 

natureza física, química ou organolética do produto e embalagem secundária de caixas de 

papelão reforçadas.  

FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem primaria plástica de 1 Kg, livre de 

impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o 

0013 
consumo Deve conter endereço, data de fabrica, empacotamento e lote Prazo de 

KG 1000 Kikaido R$ 	3,96 R$ 	3.960,00 
validade devera constar na embalagem do produto No ato da entrega validade não sendo 

inferior a 03 (três] meses. O mesmo devera ter em sua embalagem registro do Ministério 

da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. 

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína texturizada de soja escura, sabor 

carne, produto desidratado, com umidade permitida por lei, isento de impurezas, 

0014 contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes: PCT 1000 Camil R$ 	3,53 R$ 	3330,00 

proteína texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com 

peso líquido de 400g. 
Total Lote 01 R$ 	130.312,00 

R5 130.312,00 (CENTO E TRINTA MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS) 

Lote :02 - Gêneros Alimentícios 

item 	1 	 Especificação 	 1 	Unid. -r""  Qtde. 1 	Marca 	Valor unitário 	Valor Total 

1.: 
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BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400q, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo 

enriquecida com ferro e ácido fóiico, açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal 

0001 refinado, estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico ao natural de baunilha. Com  zero PCT 5000 Estrela R$ 	3,41 R$ 	17.050,00 

por cento de gorduras trans. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. 

No ato do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses. 

BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote de 400g, tipo 3x1. 

Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fóiico (vitamina 139), amido de 

milho, gordura vegetal, sal refinado, açúcar, extrato de malte, soro do leite em pó, 

0002 estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Acondicionado em fardos de 20 pacotes, PCT 5000 Estrela R$ 	3,14 R$ 	15.700,00 

distribuídos em embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá constar no 

produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser 

inferior a 04 (quatro) meses. 

LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT), embalagem tetra park de 1 litro, 

0003 
acondicionado em caixa, inviolada livre de impurezas que venham a comprometer o 

L 16000 Maranguape R$ 	3,17 R$ 	50.720,00 
consumo humano e/ou o armazenamento, validade mínima 90 (noventa) dias, devendo 

ter informações nutricionais conforme repistro do Ministério da Agricultura. 

PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno contendo 10 pães, 

pesando 400g por pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo enriquecida com 

0004 
ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no Ministério da Saúde com validade de 90 

PCT 8000 Mandacaru R$ 	2,36 R$ 	18.880,00 
(noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnologo de alimentos, 

laudo e análise físico químico e biológico emitido por órgão competente, com produção 

de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do produto. 

MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de mingau de cereais, sabores milho 

verde, leite condensado, chocolate e coco, contendo farinha de milho pré-gel enriquecida 

com ferro e acido fóiico, açúcar cristal, maltodextrina, soro de leite, amido de milho, leite 

em pó integral e aromas naturais. Embalagem primária de 230g, livre de impurezas, 

0005 insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. PCT 2000 Corilon R$ 	2,66 R$ 	5.320,00 

Deve conter endereço, data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade 

deverá constar na embalagem do produto, no ato da entrega validade não sendo inferior 

a 06 (seis) meses. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da 

Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura.  

Total Lote 02 R$ 	107670,00 

qA 
(Q 

v 

K 1U/.b/U,UU (LbNIU L StIL MIL, StI?LtN 1 U5 LSI: ItNhk Rt/AI) 
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Lote : 04- Gêneros Alimentícios  

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor unitário Valor Total 
BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho grande casca lisa, livre 

0001 de fungos sem indícios de germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo KG 5000 Produtor R$ 	2,83 R$ 	14.150,00 
humano.  
BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de conservação, sem furos ou pontos de 

0002 
deterioração e sem marcas de ataques de insetos. 

KG 2000 Produtor R$ 	2,24 R$ 	4.480,00 

CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, 
0003 

inteira, adequada ao consumo humano. 
KG 3500 Produtor R$ 	2,95 R$ 	10.325,00 

CENOURA - in natura, tamanho médio, livre de impurezas, inteira, adequada ao consumo 
0004 

humano.  
KG 5000 Produtor R$ 	2,24 R$ 	11.200,00 

CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
0005 

parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo e estoque. 
KG 2000 Produtor R$ 	2,36 R$ 	4.720,00 

CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de 

0006 impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o KG 200 Produtor R$ 	4,72 R$ 	944,00 
consumo.  

Pagina 5 
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Lote : 03- Gêneros Alimentícios 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor unitário Valor Total 

CARNE BOVINA MOÍDA - carne bovina moída congelada apresentada em pacotes de 500g, 

a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e sem características da presença de 

micro-organismos ou insetos que impossibilitem o consumo humano. Com  desgelo não 

0001 superior a 20%. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, PCT 10000 Gostosinha R$ 	3,47 R$ 	34.700,00 
ANVISA, Ministério da Agricultura. Endereço do fabricante, empacotador e data de 

fabricação, empacotamento e lote. Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de entrega do produto. 

POLPA 	DE 	FRUTA - 	 sabores 	diversos, 	congelada, 	embalagem 	plástica 	de 	1 	kg, 

hermeticamente fechada e sem perfurações no ato da entrega, com registro no ministério 
0002 

da agricultura com produçao de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de 
PCT 600 DanyFrutt R$ 	500 R$ 	300000 

entrega do produto.  

FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas 
0003 

sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
KG 1440 Regina R$ 	6,90 R$ 	9.936,00 

Total Lote 03 	 1 R$ 	47.636,00 
K> 4I.bb,UU ((UAKtN IA L St 1 L MIL, SLISCEN [OS E TRINTA E SEIS REAIS) 
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JERIMUM- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
0007 

sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
KG 250 Produtor R$ 	2,12 R$ 	530,00 

MACAXEIRA- tipo in 	natura 	deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, 	livre de 

0008 impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o KG 600 Produtor R$ 	2,95 R$ 	1.770,00 
consumo. 

PIMENTÃO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
0009 

sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 
KG 200 Produtor R$ 	2,12 R$ 	424,00 

TOMATE- tipos in 	natura 	devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, 	livre de 

0010 impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios para o KG 400 Produtor R$ 	2,36 R$ 	944,00 
consumo. 
BANANA- in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, parasitas e qualquer outra 

0011 
coisa que a deixe imprópria para o consumo. 

KG 1500 Produtor R$ 	2,24 R$ 	3.360,00 

GOIABA - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, parasitas e qualquer outra 
0012 

coisa que a deixe imprópria para o consumo. 
KG 1500 Produtor R$ 	2,95 R$ 	4.425,00 

Total Lote 04 R$ 	57.272,00 
R 	I.LIZ,UU (LI IN(..ULI'1II L StI t MIL, DULLNIUS L SLILNIA L DOIS KLAIS) 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 235.220,00 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS) 
Proponente: ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
Endereço: RUA JOSÉ MARROCOS, 1017 - BAIRRO SALESIANOS 
Cidade: JUAZEIRO DO NORTE/CE 
CNPJ: 13.969.08110001-84 	 C13F: 06.570.417-7 
Data da Abertura: 16 de Janeiro de 2017. -. 

Horario de Abertura: 09:00h 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

/ 	
JUAZEIRO DO NORTE, 12 de JANEIRO DE 2017. 

/GAB.RIELDACUNHADUARTE 

CPF: 004.435.163-16 	 / 

CE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 
GABRIEL DA CUNHA DUARTE 	 ' 	"/ 

CPF: 004.435.163-16 
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PREGOEIRA(0) OFICIAL DO MUNICÍPIO DËÂRiÁSBRiTÕ-CE 	 FE XL 

DATA E HORA DE ABERTURA: 16 DE JANEIRO DE 2017- Ás 09:0OHS 	 )NTO  DO\°  E 

PREGÃO N°2017.01.02.1  

DOS PR OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO AT1tMË 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE- 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ:13.969.08110001-84, DECLARA, para 

os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em Processo Licitatório, junto ao Município de Farias 
Brito/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no 
presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. ..-_.------ 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ:13.969.08110001-84, DECLARA, para 

os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em Processo Licitatório, junto ao Município de Farias 
Brito/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ:13.969.08110001-84, DECLARA, para 

os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em Processo Licitatório, junto ao Município de Farias 
Brito/CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superviniente impeditivo de nossa habilitação para 
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art.32,2 0 , da Lei n08.666193. 

DECLARAÇÃO 
ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 13.969.081/0001-84, DECLARA, sob as penas 

da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em Processo Licitatório, 
junto ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará, que em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 
2711011999, publicada no DOU de 28/1011999, e o inciso XX)(lll, do artigo 7 0, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) 
anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

DECLARAÇÃO 
Declaro, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatõrio, que a 

empresa ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°: 13.969.08110001-84, é 
microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
estando apta, portanto, ao procedimento licitatório do Pregão N°2017.01.02.1 ,realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE. 

DECLARAÇÃO 
A Empresa ICONE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 13.969.08110001-84, em 

atendimento as disposições do PREGÃO NO2017.01.02.1 DECLARA, que não esta impedida de licitar com o poder 
público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da Administração Publica, cujos 
efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada peran a autoridade que aplicou a penalidade. 

Por ser verdade, firma o presente. 	 / 	 - 
Juazeiro do Norte, 12 de Janeiro de 2017. 	 / ) 

ko 
-0c/ 	,10  

DECLARANTE 	 ri 

~E W50 

presente fot000p 	conter. com  e origne1  
DOU FE. 	

exibid. 	st otas. 	 Juazejro do Nort.-çe.r., 13/0112017. 
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À 	
. JAMI Prefeitura Municipal de Farias Brito —r= / 	 CN 

PregãoPresencial N° 2017.01.02.1. 

Objeto: Aquisição de Gêneros .Alimentícios destinados ao atendimento dos Programas 
de distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito - CE, 
conforme especificações apresentadas abaixo. 

Abertura: 16 de Janeiro de 2017, às 09:00 Horas 

) 

Lote 1 - Gêneros Alimentícios 

P.UNIT_LP.TOTAL 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA ' 	 UND QUANT. 

AÇUCAR - açúcar cristal, embalagem primária 
plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidade ou 
qualquer outro fator que o tome impróprio a consumo 
humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem 
registro de Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério 

01 da Agricultura, endereço de fabricante e data de 
fabricação, empacotamento e lote do produto. 
Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de entrega do produto. 

Olho d'água Kg 5.000 2,92 14.600,00 
ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado 
em saco plástico ou pote plástico atóxico, pesando 
aproximadamente 500g. com  aspecto, cor, cheiro e 

02 sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes. 
sujidades, parasitas e 
larvas,validade" mínima de 6 (seis) meses. 

('asa do Alho E 'nd 600 7,70 4.620,00 
ARROZ BRANCO - embalagem. saco plástico 
transparente hermeticaniente fechado com 1 kg. Tipo 
1, não parboikzado. polido constituído de grãos 
inteiros, com tr de umidade máxima de 15%, livre 

• de impurezas: inseto de microrganismos que possam 
03 tomá-loimpróprio para consumo humano ou 

comprometer o armazenamento. Validade mínima de 
180dias a partir da data da entrega. Deve ter 
inffirmações nutricíonais na embalagem conforme o 

srio d a Agricultura. Mini té 
Pop Kg 1 .500 2.97 4.455,00 

CARNE DE SECA/CHARQUE - :carne de primeira 
qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura. 
sem pelancas, com peso médio de 500 gramas cada 
peça. embaladas a vácuo, isentas de aditivos ou 

04 substâncias estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (fisicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas - pelo Ministério da 

Agricultura. Jaó Pct 2000 12,65 25.300,00 

COLORÍFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos 
maduros de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, 
dessecados e moídos de coloração vermelho intenso, 
com características organolépticas próprias como cor 

05 e sabor, isento de materiais estranhos a sua espécie. 

Em, balagem primária de 100 gramas, com produção 
de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir de 
data de entrega do produto. 

Maratá Pct 2.500 0,55 1 	1.375,00 

Y 
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FEIJÃO MULATiNHO - grãos inteiros e sadios, 
embalagem de 1kg, inviolada, com registro do 
Ministério da Agricultura, produto sem impurezas 

06 que comprometam o consumo humano e/ou 
armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 
(noventa) dias na data da entrega. 

Kicaldo 	Kg 	- - 500 	5,39 	2.695,00 
FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada 
pacote de 500g, 100% natural, embalagem primária 
plástica de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou 
bolores e/ou outros fatores que a tomem imprópria 

07 para consumo. Deve conter data de fabricação, 
empacotamento e lote. Prazo de validade deverá 
constar na embalagem do produto, no ato da entrega 
validade não sendo inferior a 06 (seis) meses. 

Bonomilho Pci 8.000 1.10 8.800,00 
MACARRÃO ^J  tpo espaguete pacote de 500g, 
embalagem primária transparente de 500g sem a 
presença de earunchos. insetos e/ou outros fatores que 

08 O tomem impróprio para o consumo humano, com 
prazo de validade no ato do recebimento não inferior 
a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data 
de fabricação/ empacotamento e lote. 

______ J'aorita Pct 7.500:..... 1,93 14.475,00 
ÓLEO - óleo de soja embalagem PE 1' 900m 1. sem 
amassaduras 	e/ou 	outro 	fatores 	que 	o 	tornem 
impróprio para o consumo humano, com prazo de 

09 validade no ato do recebimento não inferior :..á 04 
(quatro) meses. Na embalagem deve constar data de 
fabricação/empacotamento e lote. 

___________________________ Abe Vnd 1.200 4.27 5.124,00 
Ovo - oo de galinha, marrom ou branco médio. sem 
rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos OU 

10 outras partículas que comprometam 
consumoe o armazenamento. acondicionados em 
embalagem própria contendo 30 unidade. Yabuta Bdj 1.300 11.00 14.300,00 

SAL sal iodado refinado, : embalagem primaria 
plástica de 1 kg livre de impurezas e/ou outros 
fatores que o tomem impróprio para o consumo 

ii humano: Na embalagem deve constar data de 
fabricação/empacotamento. Produção de no máximo a 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega do 
produto. .... ' 	. 	 . 	Campeão 	Kg 	800 	0,66 	528,00 
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SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU 
ÓLEO COMESTÍVEL - latas de peso líquido de 125g 
e peso drenado de 84g. P Qualidade. Droduto 
preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado 
adicionado de outra substâncias alimentícias e 
submetido a processos químicos apropriados a cada 
espécie. A conserva será designada pela espécie de 
pescado que pertence e o modo de apresentação, ou 
seja, produto que tenha por líquido de cobertura, 
azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de sal. 
Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de 
constituição. As conservas de pescado não deverão ter 
cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se 
apresentar isento de sujidades, parasitas e larvas. O 
produto e sua 	 t00:  es deverão estar de acordo com 
a NTA lO (Normas Técnicas para Conserva de 
Pescado - Decreto 2.486 de 20110178) e Selo do SIF 
O produto deve estar acondicionado em embalagem 
primária de latasde peso líquido dc 125g e peso 
drenado de 84g, resistentes sem sinais de alterações 
com estufamento, amassamento, vazamento, 
corrosões internas bem com quaisquer modificações 
na natureza íisica, química ou organolética do 
produto e embalagem secundária de caixas de papelão 
reforçadas. 

88 	(Ind 	10.000 	2.53 	25.300,00 
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem 
primaria plástica de 1 Kg, lire de impurezas, insetos. 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que tornem 
imprópria para o consumo. Deve conter endereço. 
data de fabrica empacotamento e lote. Prazo de 

13 	validade deverá constar na embalagem de produto. 
No ato da entrega validade não sendo inferior a 03 
(três) meses. mesmo devera ter em sua embalagem 
registro do Ministério da Saúde. ANVISA. Ministério 
da Agricultura. 

Valioso 	Kg 	1.000 	3,85 	3.850,00 

PROTEÍNA TEXTLIRIZADA DE SOJA (CARNE) - 
proteína texturizada de soja escura, sabor carne, 
produto desidratado, com umidade permitida por lei, 
isento de impurezas, contendo datas de validades de 

14 	no mínimo 12 (cento e vinte) dias. Ingredientes: 
proteína texturizada de soja. Embalada em sacos 
plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 

400g. 	 Sora 	Pct 	1.000 1 	3,63 	3.630,00 
- 	 129.052.00 

1 otal ao Lote 
R$: Cento e Vinte e Nove Mil e Cinqüenta e Dois Reais 	 7 
Prazo deentrega: Conforme o Edital 	 JAM orn. de 
Validade da proposta: 60 dias apartir da abertura da proposta. 	 CNJo8.&4r!ftjJ1E 	

' 
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Lote II - Gêneros Alimentícios 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 	UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 
3x1. Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro 
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, soro de leite, 
amido, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, 

01 aroma idêntico ao natural de baunilha. Com  zero por 
cento de gorduras trans. Deverá consta no produto a 
data de validade e fabricação. No ato do recebimento 
validade não inferior a 04 (quatro) meses. 

Estrela 	1 	Pct 	1 5.000 J 	3,30 1 	16.500,00 1 

PÃO - tipo hot dog. fresco. emhalagem primária e 
sacos de polietileno contendo 10 pães. pesando 400g 
por pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo 
enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar. etc. 
Registro no Ministério da Saúde com validade de 9() 

04 	(noventa) dias de recebimento com ficha técnica 
assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e análise 
fisico químico e biológico emitido por órgão 
competente, com produção de no máximo a 03 (três) 
dias contados a partir da data de entrega do produto. 

(Effil i,  

Kero Pão 	Pct 	8.000 
( 	

3,30 	26.400,00 

JAM Com. de Alime ~td ME 
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MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo 
de mingau de cereais sabores milho verde, leite 
condensado, chocolate e coco, contendo farinha de 
milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fólico, 
açúcar cristal maltodextrina, soro de leite, amido de 
milho, leite em pó integral e aroma 
naturais. Embalagem primária de 230g, livre de 
impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros 

05 fatores que a tomem imprópria para o consumo. Deve 
conter endereço, data de fabricação, empacotamento e 
lote. Prazo de validade deverá constar na embalagem 
do produto, no ato da entrega validade não sendo 
inferior a 06 (seis) meses. O mesmo deverá ter em sua 

• embalagem Registro do Ministério da Saúde. 
ANVISA, Ministério da Agricultura. 

Mucilon lct 2.000 3.81 7.620,00 



Lote III - Gêneros Alimentícios 
ITEM 	 ESPECIFICAÇÃO 	 MARCA 	UND QUANT. P.UNIT P.TOTAL 

ii- CARNE BOVINA MOÍDA - carne bovina moída 
congelada apresentada em pacotes de 500g, a gordura 
não deve conter ranço, livre de impurezas e sem 
características da presença de micro-organismos ou 
insetos que impossibilitem o consumo humano. Com  
desgelo não superior a 20%. C mesmo deverá ter em 
sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, 
ANVISA, Ministério da Agricultura. Endereço do 
fabricante, empacotador e data de fabricação, 
empacotamento e lote. Produção de no máximo a 30 
(trinta) dias contados a partir da data de entrega do 

Gostosinha Pct 10.000 3.71 37.100.00 
POLPA DE FRUTA - sabores diversos, congelada. 
embalagem plástica de 1 kg, hermeticamente fechada 
e sem perfuraçôes pó ato da entrega, com registro no 

02 ministério da agricultura com produção de no máximo 
a 03 (três) dias contados a partir da data de :entrega do 
produto. 

Danny Frut Pct 600 5.50 3.300.00 
FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros. sadios. 
sem imperfeições. livre de impurezas. sujidades. 

03 parasitas e outras substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo. A evar Kg 1.440 8.80 12.672.00 

Total do Lote: 53.072 900 
, R$: CinqUenta e Três Mil e Setenta e Dois Reais 

Prazo de entrega: Conforme o Edital 
Validade da proposta: 60 dias apartir da abertura da proposta. 

00~ IMO,  

JAMCom.ge1t( 	
1 

CNPJ 

.. 
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Lote IV - Gêneros Alimntícios 
ITEM - 	 ESPECIFICAÇÃO MARCA UNI) QUANT. P.UNIT P.TOTAL 

BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira 
qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos 

01 sem indícios de germinação, isenta de sujidades. 
Adequada ao consumo humano. 

Produtor Kg 5.000 2,95 14.750,00 
BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de 

02 conservação, sem furos ou pontos de deterioração e 
sem marcas de ataques de insetos. Produtor Kg 2.000 3,23 6.460,00 
CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho médio, 

03 consistência firme, casca livre de fungos, inteira, 
adequada ao consumo humano. Produtor Kg 3500 2,95 10.325,00 

(LI 
CENOURA - in natura, tamanho médio, livre de 
impurezas, inteira, adequada ao consumo humano. Produtor Kg 5000 2.36 11.800,00 
CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem 
iniperfeiçôes, livre de impurezas, sujidades, parasitas 
e outras substâncias que o tomem impróprios para o 
consumo e estoque. Produtor.:... . Kg 2000 2,56 5.120,00 
CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser íntegros. 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas. 

06 sujidades, parasitas e outras substâncias que o tornem 
• impróprios para o consumo. 

Produtor Kg 200 9,44 1.888.00 
JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros. sadios, 
sem imperfeições, livre de impurezas. sujidades, 

07 parasitas e outras substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo. Produtor Kg 250 3,54 885,00 
MACAXEIRA- tipo in natura deve ser íntegros, 
sadios, sem impert'eiçõcs. livre de impurezas, 

8 sujidades. parasitas e outras substâncias que o tornem 
imprópriospara o consumo. Produtor Kg 600 3.30 1.980.00 
PIMENTÃO— tipo in natura deve ser íntegros, 
adios, sem imperfeições, livre de impurezas, 

dades, parasitas e outras substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo. Produtor JKg 200... 3,54 708.00 

• TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, 
sadios, sem imperfeições. livre de impurezas. 19 sujidades, parasitas e outras substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo. Produtor Kg 400 3,54 1.416,00 
BANANA-- in natura, íntegra, sem imperfeições, 
sem sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a 
deixe imprópria para o consumo. Produtor Kg 1500 3,30 4.950,00 

GOIABA - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem 
12 sujidades. parasitas e qualquer outra coisa que a deixe 

_ imprópria para o consumo. Produtor Kg 1500 2,95 4.425,00 
Afl'71U 

Prazodeentrega: Conforme oEdital 	 J 
Validade da proposta: 60 dias apartir da abertura da proposta. 

JAM CM. de Alíme á8 	3tdl%ME toda - ME ~i 0M647 	o 
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Total do Lote: 
R$ : Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Sete Reais 



JIOENI  
PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.01.02.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CÉ , 

DECLARAÇÃO 1 (SUBITEM 4.5.1) 

A empresa J. A. M, Comércio de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ n° 08.647.601/0001-00, com sede em Juazeiro do Norte-
Ce, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de FARIAS BRITO/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem 
ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Nfitú`  

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÃO II (SUBITEM 4.5.2) 

A empresa J. A. M, Comércio de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ n° 08.647.601/0001-00, com sede em Juazeiro do Norte-
Ce, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município 
de FARIAS BRITO/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei. 	 jt 

Juazeiro do Norte - CE, 12 de Janeiro de 2017 

T 
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