
Lote 03 - Gêneros Alimentícios 

Item Espeficicação Unid. Qtde. Marca V. Unit V.Total 
01 CARNE BOVINA MOÍDA - PCT 10000 Fortboi 3,75 37.500,0 

carne bovina moída congelada O 
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%. 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 
produto. 

02 POLPA DE FRUTA - sabores PCT 600 Marombaniix 6,80 4.080,00 
diversos, congelada, 
embalagem plástica de 1 kg, 
hermeticamente fechada e sem 
perfurações no ato da entrega, 
com registro no ministério da  

AV. Lucas Ricarte de Alencar, N 2  26, Centro, Baixio, Ceará, CEP: 63.320-000. 

Frigorífico L. Maria 

M. Eudivania Lucena Farias ME 	 - 

- 

CNPJ: 11.325.26210001-42 CGF: 0.887750-6 

Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 0  
8.666193 e Lei n° 10.52012002, 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 Brita/CE, conforme especificações 
apresentadas abaixo 

4, 



. 	L. Maria 
	7 d 

M. Eudivania Lucena Farias - ME 

CNPJ: 11.325.262/0001-42 CGF: 0.887750-6 

06 CHEIRO VERDE- tipo in KG 200 Da casa 11,00 2.200,00 
natura deve ser íntegros, sadios, 
sem imperfeições, livre de 
impurezas, sujidades, parasitas 
e outras substâncias que o 
tomem impróprios para o 
consumo.  

1 
S() 	1 Da casa 	 1 3.63 	1 907,50 

Frigorífico L. Maria 

M. Eudivania Lucena Farias - ME 

CNPJ: 11.325.262/0001-42 CGF: 0.887750-6 
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agricultura com produção de no 
máximo a 03 (três) dias 
contados a partir da data de 
entrega do produto. 

03 FRANGO- tipo in natura deve KG 1440 Da Casa 8,60 12384,0 
ser íntegros, sadios, sem O 
imperfeições, livre de 
impurezas, sujidades, parasitas 
e outras substâncias que o 
tomem impróprios para o 
consumo. 

Total 53.964. 100 

Lote : 04- Gêneros Alimentícios 

Item Espeficicação Unid. Qtde. Marca V. Unit V.Total 
01 BATATA INGLESA - tipo in KG 5000 Da casa 3,20 16.000,0 

natura, de primeira qualidade, O 
tamanho grande casca lisa, livre 
de fungos sem indícios de 
germinação, isenta de 
sujidades. Adequada ao 
consumo humano.  

02 BETERRABA - tipo in natura, KG 2000 Da casa 3 9 15 6.3005,00 

em bom estado de conservação, 
sem furos ou pontos de 
deterioração e sem marcas de 
ataques de insetos.  

03 CEBOLA BRANCA - in KG 3500 Da casa 3,10 10.850,0 

natura, tamanho médio, O 
consistência firme, casca livre 
de fungos, inteira, adequada ao 

04 - 
consumo humano.  
CENOURA -in natura, KG 5000 	- Da casa 3 9 12 15.600,0 

tmanhn médio. livre de 
O 
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EM 	 .Frigorífico L. Maria 

M. Eudivania Lucena Farias - ME 

CNPJ: 11.325.262/0001-42 CGF: 0.887750-6 

Valor Total da Proposta: R$ 125.156,50 (Cento e vinte e cinco mil , cento e cinqüenta e seis reais e 
cinqüenta centavos) 

Proponente: M. EUDWANIA LUCENA FARIAS - ME 

Endereço: AV. Lucas Ricarte de Alencar, N°26, Centro, Baixio/CE, CEP: 63320-000 

CNPJ: 11.325.262/0001-42. 

Datada Abertura: 16/01/2017. 

Horário de Abertura: 09h00min. 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: 16 de)hneiro de 2017. 

Assinatura do Proponente 

4 

AV. Lucas Ricarte de Alencar, N2 26, Centro, Baixio, Ceará, CEP: 63.320-000. 
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DECLARAÇÃO 1- PREGÃO N°2017.01.02.1 

M. EUDWANTA LUCENA FARIAS - ME, localizado na Av. Lucas Ricarte de Alencar, N° 26, Centro, 
Baixio, Ceará, portador do 11.325.262/0001-42, 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 licitatôrios e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

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

. ~U~w " —  (~r- 
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DECLARANTE 

M. EUDIVANIA LUCENA FARIAS - ME, localizado na Av. Lucas Ricarte de Alencar, N° 26, Centro, 
Baixio, Ceará, portador do 11.325.262/0001-42. 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 e 	zdaverdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

àJ20d 
DECLARANTE 

DECLARAÇÃO ifi - PREGÃO N° 2017.01.02.1 

M. ETJDIVANIA LUCENA FARIAS - ME, localizado na Av. Lucas Ricarte de Alencar, N° 26, Centro, 

Baixio, Ceará, portador do 11.325.262/0001-42, DECLARA, para os devidos fins de direito, 

especialmente para fins de prova em processo Iicitatório, junto ao Município de Farias Brito/CE, 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 posteriorç, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.° 8.666 193. 

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

Vvfr c44t À4d2 

DECLARANTE 

L"11/ 1 

CARTÓRIO GISABEL 
Reçj. Prot. e Nota 2 Ofco 

RECONHO VERDAQEIRA(S) 1  A(S) 
4sS.GtiLr ina ihíi. de 

0/4 rJUE 

4) 



Lote 01— Gêneros Alimentícios 

Item Especificação 1 Unid. Qtde. Marca Valor Valor Total 
No Unitário 

0001 AÇÚCAR 	açúcar cristal, embalagem KG 5000 SublimeNô 
primária 	plástica 	d 	1 	kg, 	livre 	de Zuza/Polar impurezas, umidade ou qualquer outro 
fator que o tome impróprio ao consumo 
humano. O mesmo deverá ter em sua 
embalagem registro dõ Mmisteriõ da 
Saúde, 	ANVISA, 	Ministério 	da 
Agricultura, endereço do 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.  2,78 1 	13.900,00 

0002 ALHO PROCESSADO - branco (pasta), UND 600 Super 
embalado em saco plástico ou pote Alho/Sadio/ plástico 	atoxico, 	pesando 
aproximadamente 500g, com aspecto, Só Alho 
cor, cheiro e sabor próprios, firme 
intacto, livre de fertilizantes, sujidades, 
parasitas e larvas, validade mínima de 6 
(seis) meses.  5,18 3.108200 

0003 ARROZ BRANCO - embalagem, saco KG 1500 Efgê!Chinê 
plástico 	transparente, 	hermeticamente s/Chiman g o 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 
microrganismo 	que 	possam 	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 
Ministério da Agricultura.  2,95 	1  4.425 200 

1 

o 

Marcos Correia de Lima ME 
CNPJ: 14.811.010/0001-11 

Rua T-12, n° 192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE - CEP: 63.180-000 

FL3j_ 
4, 	/ 

PROPOSTA PADRONIZADA 

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 O  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. 



Marcos Correia de Lima ME  

CNPJ: 14.811.010/0001-11 
[:Rua T-12, n°  192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE -  CEP: 63.180-000 

0004 CARNE DE SECA/CHARQUE - carne PCT 2000 Vinheto/Fri 
de primeira qualidade, limpa sem ossos nense/Dubo sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
com peso médio de 500 gramas cada i 
peça, 	embaladas 	vácuo, 	isentas 	de 
aditivos 	ou 	substâncias 	estranhas 	a 
produto, 	que 	sejam 	impróprias 	ao 
consumo 	e 	que 	alterem 	suas 
características naturais (fisicas, químicas 
- 	 organolépticas), 	inspecionadas 	pelo 

1  Ministério da Agricultura.  12,89 25.780,00 
0005 COLORÍFICO - em pó, homogêneo, PCT 2500 São 

obtido de 	frutos 	madurode espécies BrazíPnmo genuínos, 	grãos 	sãos, 	limpos, 
dessecados 	moídos 	de 	coloração /Dona Clara 
vermelho 	intenso, 	com 	característica 
organolépticas 	próprias 	como 	cor 	e 
sabor, isento de materiais 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. 1   0,47 1.175,00 

0006 FEIJAO MULATiNHO - grãos inteiros e KG 500 Kicaldo/Da 
sadios, embalagem de 1kg 	inviolada Casa/Fibra com 	registro 	do 	Ministério 	da 
Agricultura, produto sem impurezas que 
comprometam o consumo humano e/ou 
armazenamento, prazo de validade não 
inferior a 90 (noventa) dias na data da 

5,90 2.950,00 
0007 FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho PCT 8000 Maratá/Xod 

focada pacote d 500g 	100% natural omilho/Nor embalagem primária plástica de 500g, 
livre de impurezas, insetos, mofo ou destino 
bolores e/ou outros fatores que a tornem 
imprópria para o consumo. Deve conte 
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.  1,15 9.200,00 

0008 MACARRÃO - tipo espaguete pacote de PCT 7500 Imperador/ 
500g, embalagem primária transparente Estrela/Gos de 500g sem a presença de carunchos, 
insetos e/ou outros fatores que o tornem toso 
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.  1,98 14.850,00 

0009 ÓLEO - óleo de soja embalagem PET UND 1200 Liza/Soya/ 
900m1, sem amassaduras e/ou outros 
fatores que o tomem impropno para o Caçaroi 

consumo humano, com prazo de validade 
no ato d recebimento não inferior a 04 
(quatro) meses. Na embalagem deve 
constar 	data 	de 
fabricação/empacotamento e lote.  4,10  4.920,00 

0010 ovo - ovo de galinha, marrom ou branco BDJ 1300 Avine/Carir ~~t  v) -7 ()n  
,,J 
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Marcos Correia de Lima ME 
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Rua T-12, n° 192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE - CEP: 63.180-000 

médio, 	sem 	rachaduras, 	livre 	de ilProdutor 
sujidades, parasitas, fungos ou outras 
partículas que comprometam o consumo 
e o armazenamento, acondicionados em 
embalagem própria contendo 30 unidade.  

0011 SAL - sal iodado refinado, embalagem KG 800 Piramide/C 
primária 	plástica 	d 	1kg 	livre 	de ampeao/Le impurezas e/ou outros ratores que o 
tornem 	impróprio 	para 	o 	consumo bre 
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.  0,59 1 	472,00 

0012 1  SARDINHA EM CONSERVA DE UND 10000 Pescador/8 
AZEITE OU OLE (COMESTÍVEL - 8/Gomes da latas de peso liquido de 125g e peso 
drenado de 84g. ia Qualidade. Produto Costa 
preparado com pescado, limpo, 
cru, cozido ou curado adicionado de 
outras 	substância 	alimentícias 	e 
submetido 	a 	processos 	químicos 
apropriados 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 
d pescado não deverão ter cheiro ardido 
ou rançoso. O produto deve se apresentar 
isento de sujidades, parasitas e larvas. ( 

produto e suas condições deverão estar 
de acordo com a NT? 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 
liquido de 125g e peso drenado de 84g, 
resistentes sem sinais de alterações como 
estafamento, amassamento, vazamento, 
corrosões internas, bem como quaisquer 
modificações n natureza fisica, química 
ou organolética do produto embalagem 
secundária 	de 	caixas 	de 	papelão 
reforçadas. 2,28 22.800,00 

0013 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA KG 1000 Brejeira/Pr 
- Embalagem primaria plástica de 1 Kg, odutor/Fibr 
livre de impurezas, insetos, mofo ou 
bolores e/ou outros fatores que a tomem a 
imprópria para o consumo. Deve conter 
endereço, 	data 	de 	fabrica, 
empacotamento e lote. Prazo de validade 
deverá 	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. [ J 3,00 1 	3.000,00 

( 	
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Lote 02— Gêneros Alimentícios 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor Valor Total 

Unitário 

0001 BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote PCT 5000 Mauriceia/ 
de 400g, tipo 3x1 Contendo farinha de Marilan/Pel trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico açúcar, gordura vegetal, soro de agio 
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 
inferior a 04 (quatro) meses.  3,19 15.950,00 

0002 BISCOITO 	SALGADO 	- 	 biscoito PCT 5000 Mauriceia/ 
salgado tipo cream cracker, pacote de 

MW-ilaiilPe 1 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo 
fortificada com ferro e ácido fólico agio 
(vitamina 139), amido de milho, gordura 
vegetal, sal refinado, açúcar, extrato de 
malte, soro do leite em pó, estabilizante 
lecitina 	de 	soja 	e 	aromatizante 
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.  3,08 15.400,00 

0003 LEITE 	LONGA 	VIDA 	- 	 produto L 16000 Maranguap 
pasteurizado (UHT) embalagem tetra efPiracanju park de 1 litro, acondicionado em caixa 
inviolada livre de impurezas que venham ba/Jaguarib 
a comprometer consumo humano e/ou o 
armazenamento, 	validade mínima 90 e 

1 (noventa) dias,  devendo ter informações  1  1 	2,98 47.680,00 

2 11 

Marcos Correia de Lima ME 
CNPJ: 14.811.010/0001-11 

Rua T-12, n° 192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE - CEP: 63.180-000 

0014 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA PCT 1000 Dular/Sora/ 
(CARNE) - proteína texturizada de soja Sinhá escura, sabor carne, produto desidratado, 
com umidade permitida por lei, isento de 
impurezas, contendo datas de validades 
de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. 
Ingredientes: 	proteína 	texturizada 	de 
soja. 	Embalada 	em 	sacos 	plásticos 
transparentes, pacotes com peso líquido  
de 400g.  3,15 3.150,00 

Total R$ 122.470,00 
(Cento e vinte 
e dois mil, 
quatrocentos e 
etenta reais 

Valor Total Do Lote 01: R$ 122.470,00 (Cento e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta reais) 
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Marcos Correia de Lima ME 	/ 
CNPJ: 14.811.010/0001-11 

Rua T-12, n° 192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE - CEP: 63.180-000 

nutricionais 	conforme 	registro 	do 
Ministério da Agricultura.  

0004 PÃO - tipo hot dog, fresco, embalagem PCT 8000 Mandacaru/ 
primária e sacos de polietileno contendo 
10 	pães, 	pesando 400g por pacote Da 

Inviolados. Composição: farinha de trigo Casa/Dona 
enriquecida com ferro, creme vegetal, 

Maria M sai, açúcar, etc. Registro no Ministério 
da Saúde com validade de 90 (noventa) 
dias do recebimento com ficha técnica 
assinada pelo tecnólogo de alimentos, 
laudo 	e 	análise 	flsico 	químico 	e 
biológico emitido por órgão competente, 
com produção de no máximo a 03 (mis) 
dias contados a partir da data de entrega 
do produto.  2,97 23.760,00 

0005 MISTURA PARA MINGAU- Mistura PCT 2000 Corilon/For 
para preparo de mingau de cereais, 
sabores milho verde, leite condensado, 
chocolate e coco, contendo farinha de ay 
milho pré-gel enriquecida com ferro e 
acido 	fólico, 	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 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. 	1  2,98 	1 5.960,00 

Total R$ 108.750,00 
(Cento e oito 
mil, setecentos 
e cinqüenta 
reais) 

Valor Total Do Lote 02: R 108.7U,UI) uento e oito mu, setecentos e cmquema RUS) 

'.~x "M1, o 
----- ---------------------------------------------- Lote 03— Gêneros Alimentícios 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Valor Valor Total 

N° 1  Unitário 

0001 CARNE BOVINA MOIDA - carne PCT 10000 Fortboi/Gos 
bovina moída congelada apresentada em 

não pacotes de 500g, a gordura nao deve 
conte ranço, livre de impurezas e sem ma 

3,58 35.800,00 características da presença de micro- 
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Marcos Correia de Lima ME 
CNPJ: 14.811.010/0001-11 

Rua T-12, n° 192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE - CEP: 63.180-000 

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 	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.  

0002 POLPA DE FRUTA - sabores diversos, PCT 600 Dany/Max/ 
congelada embalagem plástica de 1 kg, 
hermeticamente 	fechada 	e 	sem Produtor 

perfurações no ato da entrega, com 
registro no ministério da agricultura com 
produção de no máximo a 03 (três) dia 
contados a partir da data de entrega do 
produto.  ______  3,98 2.388,00 

0003 FRANGO- tipo in natura deve ser KG 1440 Seara/Regi 
íntegros, sadios, sem imperfeições, livre 
de impurezas, sujidades, parasitas e outra na/Avi ai 

substâncias que o tomem impróprios 
para o consumo.  7,48 10.771,20 

Total R$ 48.959,20 
(Quarenta e 
oito mil, 
novecentos e 
cinqüenta e 
nove reais e 
vinte centavos) 

Valor lota! Do Lote 03: R 48.959,20 (Quarenta e oito mil, novecentos e cinqüenta e nove reais 

e vinte centavos) 

Lote 04 - Gêneros Alimentícios 

Item Especificação Umd. Qtde. Marca Valor Valor Total 
No Unitário 

0001 BATATA INGLESA - tipo in natura, de KG 5000 Produtor 
primeira 	qualidade, 	tamanho 	grande 
casca lisa, livre de fungos sem indícios 
de 	germinação, 	isenta 	de 	sujidades. 
Adequada ao consumo humano.  __________ 2,95 14.750900 

0002 BETERRABA - tipo ai natura, em bom KG 2000 Produtor 
estado de conservação, sem furos ou 
pontos de deterioração e sem marcas d€. 

 de insetos.  2,55 5.100,00 

0003 CEBOLA 	BRANCA 	- 	 in 	natura, KG 3500 Produtor 

tamanho 	médio, 	consistência 	firme, 
casca livre de fungos, inteira, adequada 
ao consumo humano.  2,90 10. 150,00 

______ 
0004 CENOURA - ai natura, tamanho médio, KG 5000 Produtor 

livre de impurezas, inteira, adequada ao 
consumo humano. ______ __________ 

2,68 l3.400,00 	J 
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0005 CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, KG 2000 Produtor 
sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias 
que o tomem impróprios para o consumo 
e estoque.  2,18 4.360,00 

0006 CHEIRO VERDE- tipo in natura deve KG 200 Produtor 
ser íntegros, sadios, sem imperfeições, 
livre de impurezas, sujidades, parasitas e 
outras 	substâncias 	que 	o 	tomem 
impróprios para o consumo.  4,90 980,00 

0007 JERIMUM— tipo in natura deve ser KG 250 Produtor 
íntegros, sadios, sem imperfeições, livre 
de 	impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 
outras 	substâncias 	que 	o 	tomem 
impróprios para o consumo. 1  1,90 475,00 

0008 MACAXEIRA- tipo in natura deve ser KG 600 Produtor 
íntegros, sadios, sem imperfeições, livre 
de impurezas, sujidades, parasitas e outra 
substâncias que o tomem impróprios 

______ para o consumo.  1,90 1.140,00 
0009 PIMENTÃO— tipo in natura deve ser KG 200 Produtor 

íntegros, sadios, sem imperfeições, livre 
de impurezas, sujidades, parasitas e outra 
substâncias que o tomem impróprios 
para o consumo.  3,10 620,00 

0010 TOMATE— tipos m natura devem ser KG 400 Produtor 
íntegros, sadios, sem imperfeições, livre 
de 	impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 
outras 	substâncias 	que 	o 	tornem 
impróprios para o consumo.  3,43 1.392,00 

0011 BANANA— m natura, íntegra, sem KG 1500 Produtor 
imperfeições, sem sujidades, parasitas e 
qualquer 	outra 	coisa 	que 	a 	deixe 
imprópria para o consumo.  2,98 4.470,00 

0012 GOIABA 	- 	 in natura, 	íntegra, 	sem KG 1500 Produtor 
imperfeições, sem sujidades, parasitas e 
qualquer 	outra 	coisa 	que 	a 	deixe 
imprópria para o consumo.  2,00 3.000,00 

Total R$59.837,00 
(Cinquenta e 
nove mil, 
oitocentos e 
trinta e sete 

- reais) 

::rfl 

Valor Total Do Lote 04: K 59.33'I,00 umquenta e nove mu, oitocentos e uinta C SCLC ledis) 

Valor Total da Proposta: R$ 340.016,20 (Trezentos quarenta mil, dezesseis reais e vinte 

centavos) 

Proponente: Marcos Correia de Lima - ME 

Endereço: Rua T-12, no  192 - Vila Santa Terezinha, Barbalha-CE 

CNPJ: 14.811.010/0001-11 
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- 

CNPJ: 14.811.01010001-11 
 

Rua T-12, n°192 
- Vila Santa Terezinha, Barbalha, CE 

- CEP: 63.180-000 

FL\ c 

Data de Abertura: 16/01/2017 

Horário de Abertura 09:00 hs 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Farias Brito-Ce, 16 de Janeiro de 2017. 
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Marcos Correia de Lima ME 
	

FL 

CNPJ: 14811.010/0001-li 
Rua T-12, n° 192 - Vila Santa Tcrezinha, Barbalha, CE - CEP: 3.180-000 

DECLARAÇÕES 
PREGÃO N° 2017.01.02.1 

A EMPRESA, MARCOS CORREIA DE LIMA - ME. CNPJ: 14.811.010/0001-11 

ESTABELECIDA A RUA T-12, N 12 - VILA SANTA TEREZINH& BARBALHA/CE, 

DEC~ Para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 

licitatório, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, que: 
/ 

1- 	Tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens 

a serem ofertados flG presente certame licitatá•'o e que sua proposta atende 

integralmente aos requisitos constantes neste edital. 	 - 

II- Concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

III- Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 

participar no presente certame iicitatério bem assim que ficamos cientes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, 

da Lei n° 8.666193. 

IV- Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalhG noturne, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 70  da Constituição 

Federal. 

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

Barbalha/Ceará, 13 de Janeim de 2017, 

ç 

MARCOS CORREIA DE LIMA - ME 
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DISTRIBUIDORA 
Ao Pregoeiro(a) 

da Prefeitura Municipal de FARIAS FRITO 
Secretaria Municipal de Educ~ão 

Pregão Presencial N°2017.Of 02.1 
Data de Abertura: 16/O1I217 

Horário: 09h:O0min. 

Proposta de Preços 
Lote: 01 - Gêneros Alimentícios 

TEM 	 DESCRIÇÃO 	 UNID QTD 	MARCA VIR. UNIT. VIR. UNIT. 	VR. TOTAL 	VR. TOTAL 
EXTENSO 	 EXTENSO 

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 	 dois reais e 
embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, quatorz 

KG 	5.000 REALEZA R$ 2 Ministério da Agricultura, endereço do fabricante e data de 	
92 novent 

dois 
 a e R$ 
	14600,00 e 

fabricação, empacotamento e lote do produto. Produção de no 	 centavos 
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 atóxico, pesando aproximadamente 	 dez reais e 	 StOS ri/ 

2 5009, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, UND 	600 	DA ROÇA R$ 10,15 	quinze 	R$ 	6.090,00 	ioveiito 
livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade 	 centavos 
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 	

, 	 quatro 
três reais e  

máxima de 	15%, livre de impurezas: inseto de microorganismo 	
. 	 seiscentos 3 	 KG 	1.500 	REALEZA R$ 3,09 	nove 	R$ 	4.635,00 que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou 	

centavos 	 trinta e oito 
'comprometer o armazenamento. Validade mínima de 180 dias 	 reais 
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 vácuo, 	

, 	 vinte e seis 4 	isentas de aditivos ou substâncias estranhas a produto, que 	PcT 	2.000 	JAÓ 	R$ 13,00 treze reais R$ 	26.000,00 	
mil reais,  impróprias ao consumo e que alterem suas 

características naturais (físicas, químicas organolépticas), 
inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. 

COLORÍFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos maduros 
de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e 	

sessenta e 
moídos de coloração vermelho intenso, com características 

5 organolépticas próprias como cor e sabor, isento de materiais 	PcT 	2.500 	MARATÁ R$ 0,63 	
três 	

575 . 	, 

	

R$ 	100 
centavos de 	 seteclo 

estranhos a sua espécie. Embalagem primária de 100 gramas, 	
real 	 cinco reais 

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 
1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, 	 seis reais e 	

três mil e 
6 produto sem impurezas que comprometam o consumo humano KG 	500 	REALEZA R$ 6,20 	vinte 	R$ 	3.100,00 cem reais 

e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 	 centavos 

(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 fatores que 	 um real e 	 nove ciii e 

7 a tornem imprópria para o consumo. Deve conter data de 	PcT 	8.000 	MARATÁ R$ 1,15 	quinze 	R$ 	9.200,00 	duzentos 
. 	 reais fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá 	 centavos  

constar na embalagem do produto, no ato da entrega validade 
não sendo inferior a 06 (seis) meses.  

Página 2 
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DISTRIBUIDORA 
MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem 
primária transparente de 500g sem a presença de carunchos, 

8 insetos e/ou outros fatores que «tornem impróprio para o 	
PCT 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 tornem impróprio para 

9 o consumo humano, com prazo de validade no ato do 	UND 
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 

o rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras 	
Bd partículas que comprometam o consumo e o armazenamento, 

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 constar data de KG 
tabricação/empacotamento. Produção de no máximo a 30 
(tinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 

SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO 
COMESTÍVEL - latas de peso líquido de 125g e peso drenado 
de 84g. P 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 ariir.innarin de sai lnnrinfes sardinha  /i'r 

um real e 
doze mii o 

7.500 	REALEZA R$ 1,64 sessenta e R$ 	12.300,00 	trezentos quatro 
reais centavos 

quatro cinco mii 

1.200 	ABC 	R$ 	4,27 
reais e vinte 	

R$ 5 124 00 
cento e vime 

e sete e quatro 
centavos reais 

quatorze 	011, 

1.300 	SÃO JOSÉ. R$ 11,06 
onze reais 

e seis 	R$ 14.378,00 
trezentos  

centavos setenta e 
oito reais 

setenta quinhentos o 
800 	MAR E SOL ,  R$ 	0,70 centavos de R$ 560,00 sessenta 

real reais 

comestível, sal e água de constituição. As conservas do 	 dois reais e 	 vuite 

12 pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto 	UND 10.000 SOLLARE R$ 2,54 cinquenta e R$ 	25.400,00 
deve se apresentar isento de sujidades, parasitas e larvas. O 	

quatro 	 quatrono 

produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 	
centavos 

10 (Normas Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 
2.486 de 20/10/78) 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, 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 

três Inil, 

3.960,00 novecentos 
e sessenta 

reais 

.e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. 	 três reais e 
13 Deve conter endereço, data de fabrica, empacotamento e lote. 	

KG 	1.000 	REALEZA R$ 3,96 noventa e R$ 
Prazo de validade devera constar na embalagem do produto. 	 seis 
No ato da entrega validade não sendo inferior a 03 (três) 	 centavos 
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, 

14 .com umidade permitida por lei, isento de impurezas, contendo 	PCT 	1.000 	REALEZA R$ 3,60 
datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. 
Ingredientes: proteína texturizada de soja. Embalada em sacos 
plásticos transparentes, pacotes com peso liquido de 400g. 

Valor do Lote 
cento e trinta mil, quinhentos e vinte :reai. 

três reais e 	 tres 
sessenta 	Rã 	3.600,00 	seiscen[os 
centavos 	 cais 

R$ 130.522,00 

ÕIV.EGA DISTU6UID0RA DE PIODLJTOS *i_uivuru-".'-' ._. 
Rua Tereza Cristina No 1258 - Centro,_ Fortaleza - Ceará - CEP: 60.015-141 

Fone/Fax: 3255.9870/ 3255.9850 / 3255.9865 
- CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7 

e-mail: omegacomercia1@h0tmail0m 
 - omega.diStribuid0ra@h0tmal .com  
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Lote:.Q2_ Gêneros Alimentícios 

TEM 	 DESCRIÇÃO UNID 	QTD 	 VR. UNIT. MARCA 	VR. UNIT. 	 VR. TOTAL 
VR. TOTAL 

EXTENSO EXTENSO 

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

doze mil e 
estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico ao natural de cinqüenta e PCT 	5.000 	ESTRELA 	R$ 	2,56 	 R$ 	12.800,00 oitocentos 
baunilha. Com  zero por cento de gorduras trans. Deverá seis 

reais 
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do centavos  
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 fólico (vitamina 139), amido de milho, gordura 
vegetal, sal refinado, açúcar, extrato de malte, soro do leite em dois reais e 

 treze mil e 
2 	pó, estabilizante lecitina de soja e aromatizante Acondicionado 	PCT 	5.000 	DUCHICO 	R$ 

sessenta e 	
R$ 	13.300,00 	trezentos 2,66 

 

em fardos de 20 pacotes, distribuídos em embalagem primária seis 
reais 

plástica transparente de 400g. Deverá constar no produto a centavos 

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 três reais e 	

sessenta 

impurezas que venham a comprometer o consumo humano 	
L 16.000 	BËTANIA 	R$ 

noventa e 	
três mi, 

.e/ou o armazenamento, validade mínima 90 (noventa) dias, 399 	 00 
 

63.840, R$ 	63 84000 	oitocento 	e 

devendo ter informações nutricionais conforme registro do centavos 	 q - 

.Ministério da Agricultura. reais 

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, açúcar, etc. Registro no Ministério da vinte e seis 

três reais e 
4 	Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento com 	PCT 	8.000 	GIPAN 	R$ 

mil 3,36 	trinta e seis 	R$ 	26.880,00 
ficha técnica assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e oitocentos e 

centavos 
análise físico químico e biológico emitido por órgão oitenta reais 

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 fólico, açúcar cristal, maltodextrina, soro de leite amido 
de milho, leite em pó integral e aromas naturais Embalagem 

dois reais e 	 cinco mil, 
primária de 230g, livre de impurezas, insetos mofo ou bolores 	

, noventa e 	 oitocentos e 
5 	e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. 	PCT . 	 2.000 	MARATA 	R$ 2,92 	

dois 	
R$ 	5.840,00 	

quarenta 
Deve conter endereço, data de fabricação empacotamento e centavos 	 reais 
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. 

Valor do Lote R$ 	122 660 00 
- 	

- cento e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais 

ValorGlobal da Proposta: . 	 - 

R$ 	
253.182,00 

duzentos e cinqüenta e três mil, cento e oitenta e dois reais 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
IProcedência dos Produtos: Nacional. 
Forma de Pagamento: Conforme Edital. 

llPrazo de Entrega: 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra. 
,Informações de Banco: n°001 (Banco do Brasil) -AG.: 1604-7 - C/C.: 7658-9  

FORTALEZA! CE, 16 Dq JANEIRO DE 2017 	 . 
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ESTAPO DO CEARÁ - CARTó~ IO MELO ANIOR - V OFICIO DE NOTAS E REGISTROS ESPECIAIS TABELIÃO: JOSE EVANDRO DE MELO JUNIOR - TABELIÃO SUBSTITUTO: REGNOBERTO MARQUES DE MEI.0 

AGUXAR 00 qU* CIOU fé. Fortaleza, 12 de 7.. 	3;8 e10 IMit811  SELO 2 -RECONHECI IR 	 _\MENTO 

DISTRIBUIDORA 
Ao Pregoeiro(a) 

da Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO 
Secretaria Municipal de Educação 

Pregão Presencial N° 2017.01 .02.1 
Data de Abertura: 16/0112017 

Horário: 09h:00min. 

• Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 
N° 8666/93 e Lei N° 10.52012002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 
2017.01.02.1. 

Declaramos que nossos preços já estão computando todos os custos necessários para (: 

atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas. 
previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer 
outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre 
fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos coti 
materiais e serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e 
manutenção destas condições durante o prazo de contrato. 

Dados do Representante para assinatura do contrato - Nome: FRANCISCO ARRUDA DIAS 
AGUIAR; Brasileiro, Estado Civil: Casado; Profissão: Comerciante; CPF N° 116.390.753-72; RG N° 
8904002000214; Domicílio: Av. Rui Barbosa n° 343, Apto 2001, Edifício Patrícia, Condomínio Paco 
do Bem, Bairro Meireles, CEP: 60.115-220; Cargo na Empresa: Sócio - Gerente, e/ou Procurador 
devidamente habilitado. 

,—..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. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Forma de Pagamento: Conforme Edital. 
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra. 
Informações de Banco: n° 001 (Banco do Brasil) - AG.: 1604-7 - C/C.: 7658-9 

FOR ALEZA / CE, 10 DE JANEI 	E 2017 
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Ao Pregoeiro(a) 

Pregão Presencial NO 2017.01 -02.1 

daP?e:itura Municipal de FAR IAS BRITO   

Secretaria Municipal de Educação 

Horário: 09h:Ooi-n i n . 

DittniãÜIDORA 

DECLARAÇÕES 

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, conforre especificações apresentadas abaixo. 

1 - 

A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Localizada a Rua: Tereza 
Cristina, 1258. Oentro de Fortaleza inscrita no CNPJ de n.° 4 1.600.131/000197 DECLARA EXPRESSAMENTE, 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 
,—RIAS BRITO/CE, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente' os requisitas de habilitação 

ostantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos 
Fmdutos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos 
constantes neste edital. 

2 A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, 
Centro de Fortaleza inscrita no CNPJ de n.° 4 1.600.131/0001-97, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei, pãra 
todas os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo Iicitatório, junto ao Município de 

FARIAS BRITO/CE, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada rio DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 1, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos eii'i 
fiabalho 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. 

3 - 

A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Localizada a Rua Tereza Cristina, 1258, 
Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.° 41.600.131/0001-97, DECLARA EXPRESSAMENTE, 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/CE Estado do Ceará, que concorda e atende integralmente com todos os termos e exigências deste edital 
seus anexos. 

4 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 12ft3 
Centro de Fortaleza, inscrita no CNPJ de n.° 41.600.131/0001-97, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as penas da Lei, para 

todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo Iicitatório, junto ao Município de 

Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis,que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de 
ara participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar 
Dres,nos termos do art. 32, §2 0, Lei n° 8.666193. 

r 

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

Atenciosamente. 

FORTALEZA / CE, 10 DE JANEIRO DE 2017 
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