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Av.: Antonieta Araujo Ferreira, N: 198 —Jereissatj l - MaracanaujcE 

PREFEURA MUNICIPAL FARIAS BRITO/CE / 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N2 2017.01.02.1 

Comissão Permanente de Licitação  
Dia 16 de janeiro de 2017 as 09:00 horas 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666193 e 
Lei n° 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 02017.01 .02 . 1 

Declaramos ainda, que no 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 

'scolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

LOTE 01- GÊNEROS AL1MENTIC1OS 

ITEM Descrição do Produto Marca Qtde Unid V. Unit V. Total 

AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica 

de 1kg, livre de impurezas, umidade ou qualquer 

outro fator que o torne impróprio ao consumo 

humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem 

registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério olho'agua 5000 KG 2,50 12.500,00 

da Agricultura, endereço do fabricante e data de 

fabricação, empacotamento e lote do produto. 

Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a 

11 partir da data de entrega do produto.  
- PLF1%J rt 	 - 1.11 0It%..%J 	poaj, 	IHIJ0I0UU 	UI 

saco plástico ou pote plástico atóxico, pesando 

aproximadamente 500g, com aspecto, cor, cheiro e 

sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, F& do alho 600 UND 7,35 4.410,00 

sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 6 

2 (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 máxima de 15%, livre 

de impurezas: inseto de microrganismos que possam ara 1500 KG 2,65 3.975,00 

torná-lo 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 

3 Ministério da Agricultura. 

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 

substâncias estranhas a produto, que sejam doboi 2000 PCT 11,25 22.500,00 

impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da 

Agricultura. 	 - 	
-- ._- 
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COLORÍFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos 

maduros de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, FL 	PX i 
dessecados e moídos de coloração vermelho intenso,  

com características organolépticas próprias como cor 

e sabor, isento de materiais estranhos a sua espécie. 
sinha 2500 PCT 0,55 

Embalagem primária de 100 gramas, com produção 

de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da 

5 
- 

data de entrega do produto. 
r.iju MULA I INriu - graos inteiros e saaios, 

embalagem de 1kg, inviolada, com registro do 

Ministério da Agricultura, produto sem impurezas que 

comprometam o consumo humano e/ou kicaldo 500 KG 5,15 2.575,00 

armazenamento, prazo de validade no inferior a 90 

6 (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 
vitamilho 8000 PCT 1,00 8.000,00 

fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve 

conter data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de 

validade deverá constar na embalagem do produto, no ato 

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

MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem 

primária transparente de 500g sem a presença de 

carunchos, insetos e/ou outros fatores que o tornem 

impróprio para o consumo humano, com prazo de validade fortaleza 7500 PCT 1,85 13.875,00 

no ato do recebimento no inferior a 04 (quatro) meses. Na 

embalagem deve constar data de 

8 fabricação/empacotamento e lote 

- OLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1, sem 

amassaduras e/ou outros fatores que o tornem impróprio 

para o consumo humano, com prazo de validade no ato do 
sova 1200 UND 3,60 4.320,00 

recebimento no inferior a 04 (quatro) meses. Na 

embalagem deve constar data de 

9 fabricação/empacotamento e lote.  

- ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem 

rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras 

partículas que comprometam o consumo e o regina 1300 BDJ 9,40 12.220,00 

armazenamento, acondicionados em embalagem própria 

10 contendo 30 unidade.  

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 alteza 800 KG 0,60 480,00 

constar data de fabricação/empacotamento. Produção de 

no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

11 entrega do produto. 

9k 
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SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO COMESTÍVEL 
FL 

- latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 84g. ia 

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 gomes 10000 UND 2,15 21.500,00 

conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou 

rançoso. O produto deve se apresentar isento de sujidades, 

parasitas e larvas. O produto e suas condições deverão 

estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas para 

Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20110178) e Selo 

do SIF O produto deve esta acondicionado em embalagem 

primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado 

de 84g, resistentes sem sinais de alterações como 

estufamento, amassa mento, vazamento, corrosões 

internas, bem como quaisquer modificações na natureza 

física, química ou organolética do produto e embalagem 

12 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 

consumo. Deve conter endereço, data de fabrica, 

empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar ferreira 1000 KG 3,35 3.350,00 

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, 

13 Mnistério da Agricultura  

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína 

texturizada de soja escura, sabor carne, produto 

desidratado, com umidade permitida por lei, isento de 
jasmin 1000 PCT 3,15 3.150, 

impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 

(cento e vinte) dias. Ingredientes: proteína texturizada de 

soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes 

14 com peso líquido de 4009  

R$_114.23n cento e quatorze mil duzentos e trinta reais   

1 nTI n (PJÇRnÇ  AI IMINTICIC)Ç 

ITEM Descrição do Produto Marca Qtde Unid V. Unit V. Total 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 

3x1 Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fálico, açúcar, gordura vegetal, soro de leite, 

amido, sal refinado estabilizante lecitina de soja, fortaleza 5000 PCT 3,25 16.250,00 

aroma idêntico ao natural de baunilha. Com  zero por 

cento de gorduras trans. Deverá constar no produto a 

data de validade e fabricação. No ato do recebimento 

lia 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 fálico (vitamina FL)\__ o: 
139), amido de milho, gordura vegetal, sal refinado, - 

açúcar, extrato de malte, soro do leite em pó, 

estabilizante lecitina de soja e aromatizante fortaleza 5000 PCT 2,70 13.500,00 
Acondicionado em fardos de 20 pacotes, 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 

2 deve ser inferior a 04 (quatro) meses. 

embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em 

caixa inviolada livre de impurezas que venham a 

comprometer consumo humano e/ou o 
jaguaribe 16000 L 2,70 43.20000 armazenamento 

'

validade mínima 90 (noventa) dias, 

devendo ter informações nutricionais conforme 

3 registro 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 ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. 

Registro no Ministério da Saúde com validade de 90 bompão 8000 PCT 3,05 24.400,00 

(noventa) dias do recebimento com ficha técnica 

assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e análise 

físico químico e biológico emitido por órgão 

competente, com produção de no máximo a 03 (três) 

4 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 fálico, 

açúcar cristal, maltodextrina, soro de leite amido de 

milho, leite em pó integral e aromas naturais 

Embalagem primária de 230g, livre de impurezas, 

insetos mofo ou bolores e/ou outros fatores que a nutriday 2000 PCT 3,25 6.500,00 

tornem 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, 

5 JANVISA Ministério da Agricultura. 
1$ 103.850,00 

cento e três mil oitocentos e cinquenta reais 

LOTE 03- GÊNEROS ALIMENTICIOS 

frrEMDescriçâo do Produto 	 IMarca 	Qtde 1 Unid 4y. Unit 	 V. Total 	] 

1' 	SJOSELDA SILVA ME 

	
00 

CNPJ: 22.645.4131000166 



CARNE BOVINA MOIDA - 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 	

doboi 	10000 	PCT superior a 20%. O 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 
1 produto. 

POLPA DE FRUTA - sabores diversos, congelada 

embalagem plástica de 1 kg, hermeticamente fechada e 

sem perfurações no ato da entrega, com registro no 	doce mel 	600 

ministério da agricultura com produção de no máximo a 03 

2 (três) dia contados a partir da data de entrega do produto. 
FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem 

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 

outras substâncias que o tornem impróprios para o 	 regina 	1440 
1 
 KG 

3 consumo. 

PCT 

FL9, 0_ •  

3,15 
	

31.500,00 

5,70 
	

3.420,00 

7,65 	11.016,00 

R$ 45.936,00 

quarenta e cinco mil novecentos e trinta e seis reais 

LOTE 04- GÊNEROS ALIMENTICIOS 

ITEM Descrição do Produto Marca Qtde  Unid V. Unit V. Total 
- bPIAiA INLtSA - tipo in natura, ae primeira 

qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos 

sem indícios de germinação, isenta de sujidades. ceasa 5000 KG 2,90 14.500,00 

1 Adequada ao consumo humano 

BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de 

conservação, sem furos ou pontos de deterioração e ceasa 2000 KG 2,75 5.500,00 

2 sem marcas de ataques de insetos.  
- CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho médio, 

consistência firme, casca livre de fungos, inteira, ceasa 3500 KG 2,70 9.450,00 

3 adequada ao consumo humano.  

CENOURA - in natura l  tamanho médio, livre de ceasa 5000 KG 2,75 13.750,00 

4 impurezas, inteira, adequada ao consumo humano  

- u-iuulu - aevem ser integros, saaios, sem 

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas 
ceasa 2000 KG 2,20 4.400,00 

e outras substâncias que o tornem impróprios para o 

5 consumo e estoque. 
- LHtIKU VtKL)t- tipo in natura aeve ser integros, 

sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
ceasa 200 KG 9,65 1.930,00 

sujidades, parasitas e outras substâncias que o 

6 tornem impróprios para o consumo.  

- JttUMIJM —  tipo in natura aeve ser integrOs, sacHos, 

sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
ceasa 250 KG 3,15 787,50 

parasitas e outras substâncias que o tornem 

7 impróprios para o consumo.  
- MJ\L/ÂtlKA-  tipo in natura aeve ser integros, Maios, 

sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
ceasa 600 KG 3,00 1.800,00 

parasitas e outras substâncias que o tornem 

8 impróprios para o consumo.  
1'  
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lrIegros,sapo$ 1 sem impet-fejções livre de impurezas, sujidades, 
rasitas  parasitas e outra substâncias que o tornem 

91 impróprios  para o consumo. 
ceasa 	200 	KG 	4,40 

880, 	
FL I 

cko 	1-'---- at 1 	
em 

UM. 1 t— tipos in nura aev 	ser Integros, saplos, 1 sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 

l0l
parasitas e outra substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo. 

ceasa 	400 	KG 	3,35 1.340,00 

BANANA—. in natura, íntegra, sem imperteições sem 

Isujidades, parasitas e qualquer outra Coisa que a 

i lldeixe imprópria para o consumo. ceasa 	1500 	KG 	2,95 4.425,00 
- in natura, integra, sem imperteições, sem 

sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a 
12 [d

1 
 eixe imprópria para o consumo. ceasa 	1500 	KG 	3,05 4.575,00 

sessenta e três mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta 
R$63.337,50 

centavos 

L 	 VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
	R$ 327.3-53,-50 

trezentos e vinte e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos 
alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias de acordo com o Edital 

Prazo de execução da entrega: de acordo com o Edital e Contrato 

Prazo de Execução Contratual: de acordo com o Edital 

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciãrios, 

fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o 
fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação. 

Finalizando, declaramosque estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital de Pregão Presencial acima referido e 
seus anexos. 

Maracanau/CE, 13 de janeiro de 2017 

1 %~~, 11 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO ICE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
R.f. PREGÃO PRESENCIAL W . 2017.01.02. 1 
1 -DECLARAÇAO 

A Empresa S JOSE L DA SILVA - ME, estabelecida 1w. Antonieta Araújo Ferreira, M°: 198 
- Jereissati 1 - Maracanaú/CE, inscrita no CNPJ n° 22.645.41310001-66, DECLARA para 
os devidos fins de direito, 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 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, 
e ao inciso XXXIII, do artigo 70, 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. 
11-DECLARAÇÃO 
AEmpresa S JOSE L DA SILVA - ME, estabelecida Av. Antonieta Araújo Ferreira, N°: 198 

Jereissati 1 - Maracanaú/CE, inscrita no CNPJ n° 22.645.413/0001-66, DECLARA para 
os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório 
junto ao Município de Farias Brito, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetro

,
-' 

e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua 
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
III- DECLARAÇÃO 

A Empresa 8 JOSE L DA SILVA - ME, estabelecida Av. Antonieta Araújo Ferreira, N°: 198 
- Jereissati 1 - Maracanaú/CE, inscrita no CNPJ n o  22.645.413/0001-66. DECLARA, para 
os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licjtatório, 
junto ao Município de Farias Brita, Estado do Ceará, que concorda integralmente com-
os termos deste edital e seus anexos. 
IV - DECLARAÇÃO 
A mpresa 5 JOSE L DA SIL" k - ME 	ecida Av. Antonieta Araújo Ferreira, N°: 198 
- Jereissati 1 - Maracanaú/CE, inscrita no CNPJ n° 22.645.41310001-66. DECLARA sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que se enquadra na condição 
de MICROEMPRESA - ME, instituídas ris forma da Lei Complementar n °  123, de 14.12.2006, 
bem como não contemplam as hipóteses do S 4 °  do artigo 30  da Lei Complementar 
123/2009. 
V DECLARA( 
A Empresa JOSE . DA SILVA - ME, estabelecida Av. Antonieta Araújo Ferreira, N°: 198 - 

"ereissati 1 - Maracanai/CE, inscrita no CNPJ n° 22.645.413/0001-66, DECLARA, sob as 
ienas da lei , para todos os fins de direito a quem possa prestar, especialmente para 
fazer prova em processo licitatório na modalidade pregão presencial 2017.01.02.1, junto 
ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará, que inexiste qualquer fato 
superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame 

itatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrênci3s 
fJ*rjores, nos termos do art.32, 52 1 , da Lei n. °  8.666/93 

Maracanaú/CE, 

SilQ20Sé Lopes da suva 
RG -96002148255 SSP-Ce. 
Administrador-Proprietário 

iii 
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO No 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. 

PROPONENTE: AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME 
CNPJ: 17.355.847/0001-91 
CGF: 06.627420-6 
ENDEREÇO: RUA MANOEL PINHEIRO TORRES, 235, BAIRRO ALÉM RIO 
CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA - ESTADO DO CEARÁ 
CEP: 63.300-000 
TELEFONE: (88) 3536-2563(88) 9.9646-1718 

( 

/ 

DATA DE ABERTURA: 16 DE JANEIRO DE 
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 
LOCAL: Na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, sito na(o) Rua José 
Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE. 

. 35 I53)* 7 / 0001-9111 
•NEA 	'LISBOA DE SOUZA-ME 

Pinheiro Torres, 235 
Lavras da Mangabeira - CE 
CEP: 63.300-000 

AUDENHA PIRES LiSBOA DE SOUSA - 
CNPJ: 17355.847M)OI-91 

Fone: (88) 35a6. 2563(88)99646 -  1718 
EmaiI 

Rua Manoel Pínheiro T,wres., 235— Bainn Além-Rio— Lavras da Mangabeira - CE 



hMA  
AUDENHA 	 cul FLS 

couo VARtJ. i:  

À Prefeitura Municipal de Farias Brito - Estado do Ceará 
Pregão N 2  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. 

A Empresa AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME, Inscrita no CNPJ sob o N 2  17.355.847/0001-91, 
com sede na Rua Manoel Pinheiro Torres, 235 - Bairro Além-Rio - Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, 
Telefone (88) 3536 - 2563, E-mail: Mercadinhoedeposito3irmaos@hotmail.com.  DECLARA, sob as penas da 
Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licitatório 
na Modalidade Pregão N 2  2017.01.02.1 junto ao Município de Farias Brito o seguinte: 

1) Que em cumprimento ao estabelecido na Lei n 2  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art 72,  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. 

2) 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. 

3) Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 
4) Sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa ,,/' 

habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art32, §2 2, da Lei n. 2  8.666/93. 

5) Sob as penas da Lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do Art. 42,  da Lei Federal n 2  10.520/2002, 
que esta empresa é uma Microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, 
que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 42, do Art 32,  da Lei Complementar 
n2  123/2006, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

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

Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará, 13 de Janeiro de 2017 
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COMERCiO VARE). DE MERCADORiAS 

Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará, 16 de Janeiro de 2017 
A Prefeitura Municipal de Farias Brito. Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigospecialmente os da Lei n°8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem 
como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n°2017.01.02.1. 
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. 

Lote: 01 - Gêneros Alimentício 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor unitário Valor Total 
AÇÚCAR - 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 deverá ter em 
sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 

KG 5.000 Do Sertão R$ 	2,75 R$ 	13.750,00 Ministério da 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 

I do produto. 
ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em saco 
plástico ou pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 

2 500g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e UND 600 Imperial R$ 	6,00 R$ 	3.600,00 
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 parboillzado, 
polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 
máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de 

3 microrganismos que possam torná-lo impróprio para KG 1.500 Kika R$ 	3,00 R$ 	4.500,00 
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.  
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 substâncias estranhas ao produto, que PCT 2.000 Do Boi R$ 	12,00 R$ 	24.000,t1 
sejam impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (físicas, químicas e organolépticas), 
inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. 

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 e sabor, isento de materiais PCT 2.500 Dona Clara R$ 	0,55 R$ 	1.375,00 
estranhos a sua espécie. 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 do Ministério da Agricultura, 

6 
produto sem impurezas que comprometam o consumo KG 500 Bi-Bom R$ 	5,70 R$ 	2.850,00 
humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior 
a 90 (noventa) dias na data da entrega. 
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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 

7 tornem imprópria para o consuma. Deve conter data de 8.000 Bonomilho R$ 	1,00 R$ 	8.000,00 
fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade devera 
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 sem a presença de carunchos, 
insetos e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o 

8 consumo humano, com prazo de validade no ato do PCT 7.500 Gostoso R$ 	1,90 R$ 	14.250,00 
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 tornem impróprio para o consumo 
humano, com prazo de validade no ato do recebimento não UND 1.200 Soya R$ 	4,00 R$ 	4.800,00 
inferior  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, parasitas, fungos ou outras 

10 partículas que comprometam o consumo e o armazenamento, Bdj 1.300 Saraiva R$ 	11,00 R$ 	14.300,00 
acondicionados em embalagem própria contendo 30 unidade 

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 

KG 800 Gersiana R$ 	0,50 R$ 	400,00 
constar data de fabricação/empacotamento. Produção de no 
máximo a 30 (trinta) dias 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. ia 
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 cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar 

12 isento de sujidades, parasitas e larvas. C produto e suas UNI) 10 .000 Sul Pesca R$ 	2,30 R$ 	23.000,00 
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 consumo 
Deve conter endereço, data de fabrica, empacotamento e lote 

13 Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto KG 1.000 Kicaldo R$ 	3,80 R$ 	3.800,00 
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. 

k~1k' 
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Item Especificação (Jnid. Qtde. Marca Valor unitário Valor Total 
BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400q, tipo 3x1. 
Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fóilco, açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal 
refinado, estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico ao 
natural de baunilha. Com  zero por cento de gorduras trans. PCT 5.000 Estrela R$ 	2,80 R$ 	14.000,00 
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 

2 leite em pó, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. 
PCT 5.000 Estrela R$ 	2,50 R$ 	12.500,00 Acondicionado em fardos de 20 pacotes, 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, acondicionado em caixa, inviolada livre 
de impurezas que venham a comprometer o consumo humano 

3 e/ou o armazenamento, validade mínima 90 (noventa) dias, L 16.000 Betânia R$ 	3,20 R$ 	51.200,00 
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 
ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. Registro no Ministério da 
Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com PCT 8.000 Super Pão R$ 	3,00 R$ 	24.000,00 
ficha técnica assinada pelo tecnólogo 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, insetos, 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria PCT 2.000 Forma Fácil R$ 	3,81 R$ 	7.620,00 
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 

// X9 w 
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PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) -proteína 
texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, 
com umidade permitida por lei, isento de impurezas, contendo 

14 datas de validades de no mínimo 120 (rente vinte) dias. 	PCT 	1.000 	Dular 	R$ 	3,60 R$ Ingredientes: proteína texturizada de soja. Embalada em sacos 
Plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g. 

Valor Total do Lote 01J R$ 
cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais 

3600,00 

l22.225,j / 

Int• n  - e 1,grrc, 
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Valor Total do Lote 021 R$ 	109320,00 

cento e nove mil, trezentos e vinte reais 

Lote: 03 - Gêneros Alimentícios 

1'. 

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 impureza e sem características da presença de 
micro-organismos ou insetos que impossibilitem o consumo 
humano. Com  desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá 
ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, PCT 10.000 Gostosinha R$ 	3,50 R$ 	35.000,00 
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 

2 
no ato da entrega, com registro no ministério da agricultura 

PCT 600 Só Polpa R$ 	5,30 R$ 	3.180,00 
com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir 
da data de entrega do produto. 

FRANGO- tipo in natura deve ser integras, sadios, sem 
imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras KG 1.440 In Natura R$ 	8,50 R$ 	12.240,00 
substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 

Valor Total do Lote 03 R$ 	50.420,00 

cinquenta mil, quatrocentos e vinte reais 

Valor Total da Proposta: 	 1 R$ 	 281.9651 00 

duzentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais 

Proponente: AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME 
Endereço: RUA MANOEL PINHEIRO TORRES N2  235 - BAIRRO ALÉM RIO 
Cidade: LAVRAS DA MANGABEIRA - ESTADO DO CEARÁ 	CEP: 63.300-000 
CNPJ: 17.355.847/0001-91 - CGF: 06.627420-6 
TELEFONE: (88) 3536- 2563 (88) 9.9646 - 1718 
EMAIL: Mercadinhoedeposito3irmaos@hotinail.com  

Data da Abertura: 16 de janeiro de 2017 	Horário de Abertura: 09:00 HORAS 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Data: 16 de Janeiro de 2017 

.........
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Assinatura do Proponente 
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A Prefeitura Municipal de Farias Brito Estado do Ceará 

Pela presente declaramos Inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n9 8.666193, e Lei 
n2 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n2 2017.01.02.1 
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 da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Munidplo de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentada abaixo. 

LOTE: 02.- GÉNEROS ALIMENTICIOS 
ITEM MERCADORIA MARCA UND QTDE V UNIT V TOTAl. 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g. Tipo 3*1. Contendo 

farinha de trigo enrrequecida com ferro e ácido fólico, açucar, gordura 

vegetal, soro de leite, amido, sal refinado, estabilizante lecitina de soja, 

aroma idêntico ao natural de baunilha. Com  zero por cento de gorduras 

trans. Deverá constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do 

recebimento a validade não iferior a 04( quatro) meses. ESTRELA PCT 5000 2,80 14.000,00 

BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo crean cracker, pacote de 

400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fálico 

(vitamina 89), amido de milho, gordura vegetal, sal refinado, açucar, extrato 

de malte, soro de leite em pó, estabilizante lecitína da soja e aromatizante. 

Acondicionado em fardos de 20 pacotes, distribuidos em embalagem 

primaria 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. ESTRELA PCI 5000 2,50 12.500,00 

LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT), embalagem tetra 

park 1 litro, acondicionado em caixa, inviolada livre de impurezas que 

venham a comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento, 

validade minima 90 (nov anta) dias, devendo ter Informações nutriclonais BETANI 

3 conforme registro do Ministerlo da Agricultura. A L 16000 2,80 44.800,00 

PÃO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de polietileno 

contendo 10 pães, pesando 400g. Por pacote. Inviolados. Composição: 

farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açucar, etc. In 
registro no Ministerio da Saúde com validade de 90 (noventa) dia do 

recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnologo ded alimentos, 

laudo e análise fisico quimico e biologico emitido por orgão competente, 
KERO 

com produção de no máxlmo a 03 (três) dias contados a partir da data de 

4 lentrega do produto. 
PÃO PCT 8000 3,00 24.000,00 -Ir 

( 
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/ 
MISTURA PARA MINGAU - Mistura para preparo de mingau de 

ceeais, sabbrfes milho verde, leite condensado, chocolate e coco, contendo 
farinha de milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fólico, açucar cristal, 

- ) 
maltodextrina, soro de leite, amido de milho, leite em pó integral e arom as )' 

naturais. Embalagem primária de 230g. livre de impurezas, insetos, mofo 
ou bolores e/ou outros fatores que a tornem 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 no sendo inferior a 06 (seis) meses, O mesmo deverá ter em sua 
embalagem Registro do Ministerio da Saúde, ANVISA, Ministerio da MARAT 

5 Agricultura. A PCT 2000 3,00 6.000,00 

VALOR TOTAL: 101.300,001 

Valor Total da Proposta R$:  101.300,00  ( Cento e Um Mil, e Trezentos Reais) 
Proponente: MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO - ME 
Endereço: Rua Adão Apolinário, 165 Centro - Barbalha - Ce. 
CNPJ: 01.204.13210001-06 
Data da Abertura: 16 de Janeiro de 2.017 
Horario de Abertura: 09:00 Horas 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias 

Barbalha - Ce, 16 de Janeiro de 2.017 

Marinete Vieira da Silva 
CPF N9 415.196.043-00 
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da 1Va 
CPF: 415.196.043-00 

Empresaria 
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- E VIEIRA bA SILVA ARMARINHO -  MEE'\_——'1,7  
Adao Apojinario, 165 Centro 

IA - CEARA - FONE: (88) 3532.2491 
CNP7: 010204.132/000106 

~GP: O6.972.788O 
iiI: marinetey_siIvahotmjI, com 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito Estado do Ceará 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n2 8.666193, e Lei 
n2  10.52012002, bem como às Cláusulas e condições da modalidade Pregão n2 2017.01.02.1 
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 l, caso sejamos 
vencedor da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Municipio de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentada abaixo. 

LOTE: 03- GÊNEROS ALIMENTICIOS 
rTiM MERCADORIA MARCA UND QTDE VUNIT V TOTÃI. 

CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina molda congelada apresentada 

em pacotes de SOOgr. a gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e 

sem carcterlsticas da presença de micro-organismos ou Insetos que 

impossibilitem o consumo humano. Com  desgelo não superior ma 20%. O 

mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministerio da Saúde, 

ANVISA, Ministerlo da Agricultura. Endereço do fabricante, empacotador e 

data de fabricação, empacotamento e lote. Produção de no máximo a 30 GOSTOS 

1 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. INHA PCT - 10000 3,30 33.000,00 

POUPA DE FRUTA - sabores diversos, congelada, embalagem plástica de 

1Kg. Hermeticamente fechada e sem perfurações no ato da entrega, com 

registro no ministerio da agricultura com produção de no máximo a 03 (três) FRUT 

2 - dias contados a partir da datada entrega do produto. NAT PCT 600 4,00 2.400,00 

- FRANGO - tipo in natura deve ser integros, sadios, sem Imperfeições, livre 

da impurezas, sujidades, parasitas e outras substancias que o tornem PRODUT 

3 lrnproprlos para o consumo. OR KG 1440 16,00 8.640,00 

VALOR 	1:1 44.040,00 

Valor Total da Proposta R$: 44.040.00 ( Quarenta e Quatro Mil, e Quarenta Reais ) 
Proponente: MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO - ME 

Endereço: Rua Adão Apotinário, 165 centro - Barbalha - Ce. 

CNPJ: 01,204.13210001-06 
Data da Abertura: 16 de Janeiro de 2.017 
Horario de Abertura: 09:00 Horas 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias 

Barbalha - Ce, 16 de Janeiro de 2.017 

Marinete Vieira da Silva 
CPF N2 415.196.043-00 

/ 	
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nemiol v * Iro C 
TE VIEIRAbA SILVA ARMARINHO - M r 
iAdo Apolinárjo, 165 Centro IA - CEARA - FONE: (88) 3532-2491 
CNPT: 01.204.1321000106 

CGF: 06.972.788O 
ill: marinetevsjvhofmojI com 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito Estado do Ceará 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n2 8.666193, e Lei 
n2  10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nQ 2017.01.02.1 
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 da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de Merenda 
Escolar da Rede Pública de Ensino do Municiplo de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentada abaixo. 

LOTE: 04 GÊNEROS ALIMENTICIOS 
ifEM MERCADORIA MARCA mo QTDE V UNIT V TOTAL 

BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira qualidade, 

tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem indicios de 

germinação, insenta de msujidades. Adequada ao consumo PRODUT 
1 humano. OR KG 5000 2,76 1380000 

BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de conservação, 

sem furos ou pontos de deterioração e sem marcas de PR000T 

2 ataques de Insetos. OR 1(6 2000 2,60 5.20000 

CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho medio, consistencia 

firme, casca livre de fungos, inteira, adequada ao consumo PRODUT 

3 humano. OR 1(6 3500 2,50 8.750,00 

CENOURA - in natura, tamnho medio, livre de impurezas, PRODUT  

4 inteira, adequada ao consumo humano. OR KG 5000 2,60 13.000,00 

CHUCHU - devem ser integros, sadios, sem imperfeições, livre 

de impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o PRODUT 

5 tornem imprópios para o consumo e estoque. OR 1(6 2000 2,00 4.000,00 

CHEIRO VERDE - tipo in natura deve ser integros, sadios, sem 

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras PRODUT 

6 substâncias que tornem impróprias para o consumo. - OR 1(6 200 8,00 1.600,00 

JERIMUM - tipo in natura deve ser integros, sadios, sem / 

imperfeições, livre de Impurezas, sujidades, parasitas e outras PRODUT 

7 substâncias que tornem impróprias para o consumo OR 1(6 250 3,00 750,00 

MACAXEIRA - tipo In natura deve ser integros, sadios, sem 

Imperfeições.. livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras PRODUT 

8 substâncias que tornem impróprias para o consumo 

dÇer untegros, sadios, sem  

OR 1(6 600 2,80 1.680,00 

PIMENTÀO - tipo In natura 

Imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras PRODUT 

9 substâncias que tornem impróprias para o consumo OR 1(6 1 200 4,101 820,00 



/pSV IJC 

TOMATE - tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem 
:&5 O 

J 
imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras PRODLJT 

10 substâncias que tornem impróprias para o consumo OR KG 400 3,10 .240,00 
BANANA - In natura, integra, sem imperfeições, sem 

sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe PRODUT 
ii imprópria para o consumo. OR KG 1500 2,70 4.050,00 

GOIABA - in natura, integra, sem imperfeições, sem 

sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe PRODUT 
12 imprópria para o consumo. OR 1(6 1500 2,901 4.350,00 

VALOR TOTAL: 59.240,00 

Valor Global da Proposta R$:  59.240,00 ( Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta Reais.) 
Proponente: MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO - ME 
Endereço: Rua Adão Apolinário, 165 - Centro - Barbalha - Ce. 
CNPJ: 01.204.13210001-06 
Data da Abertura: 16 de Janeiro de 2.017 
Horarlo de Abertura: 09:00 Horas 
Prazo de Entrega: Conforme Edita e Contrato 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias 

Barbaiha Ce. 16 de Janeiro de 2017 

Marinete Vieira da Silva 
CPF N2 415.196.043-00 

PF: 415. 	41-Y 
Emprera 
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Pelo que, por ser a expressão da verdade, firmo a presente, sob as penas da Lei. 
Marbeta M oz &hmA- -  - 

Bard1 	'jMtro de .017 

Marinete ieira da Silva 
CPF NQ 415.196.043-00 

ri 
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lol Vieiro 
INETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO 
Rua 4dao Apojinário, 165 Centro 

MLHA — CEAkA FONE: (88) 3532-2491 
CNPJ: 01.204.1321000106 

CF: 06.972.788-0 
e-mail: marinete..ysilvahotmajI. com  

DECLARAÇ '  
PREGÃO PRESENC1ft TIO: 206.07.08.1 

MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO — ME, CNPJ N: 01204.132/0001-06, SEDIADA 
ADÃO APOLINÂRIO, 165 — CENTRO — BARBALHA CE, Representada por Sua Sócia 

Proprietária MARINETE VIEIRA DA SILVA RG N2:807.963.84 — SSP — CE e CPF N: 
415.196.043-00 Declara para os devidos fins, principalmente para efeito de PREGÃO 
PRESENCIAL N2: 2017.01.02.1 NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE , que tenho pleno 
conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente 
certame licitatório, e que minha proposta atende integralmente aos requisitos constante neste edital. 

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

MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO — ME, CNPJ N2 : 01.204.13210001-06, SEDIADA 
RUA ADÃO APOLINÁRIO, 165 — CENTRO — BARBALHA — CE, Representada por Sua Sócia 
Proprietária MARINETE VIEIRA DA SILVA RG N 2 :807.963.04 — SSP — CE e CPI? N: 
415.196.043-00 Declara para os devidos fins, principalmente para efeito de PREGÃO 
PRESENCIAL, N: 2017.01.011 NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO- CE, que concordo integralmente 
com os termos deste edital e seus anexos. 

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

MARINETE VIEIRA DA SILVA ARMARINHO — ME, CNPJ N: 01.204.132/0001-06, 
SEDIADA RUA ADÃO APOLINÁIUO, 165 — CENTRO — BARBALHA — CE, Representada por Sua Sócia 
Proprietária MARINETE VIEIRA DA SILVA RG N2 : 807.963.84 - SSP - CE e CPI? N2: 
415.196.043-00 Declara para os devidos fins, principalmente para efeito de PREGÃO 
PRESENCIAL N2: 2017.01.02.1 NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO — CE, que inexiste qualquer fato 
superveniente 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. 

da Lei n 8.666193. 

RUA 


