
PROPOSTA DE PREÇOS 

A Prefeitura Municipal de Fadas Brito, Estado do Ceará. 

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° 
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 

'nexo 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 Alimentícios 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE MARCA V.UNIT. V.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 

.L 
em 	sua 	embalagem 	registro 	do 	Ministério da 	Saúde 

KG 5000 MAIA 2,90 14500,00 
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. 

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

2 5009, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e UND 600 SADIO 8,60 5160,00 

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 parboilizado, 
polido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade 

máxima 	de 	15%, 	livre 	de 	impurezas: 	inseto 	de 

3 microrganismos 	que 	possam 	tomá-lo 	impróprio 	para KG 1500 POP 1,99 2985,00 

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. 
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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, 

4 embaladas a vácuo, isentas de aditivos ou substâncias PCT 2000 FRI BOI 13,20 26400,00 
estranhas ao produto, que 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 

5 características organolépticas próprias como cor e sabor, PCT 2500 BRASIL 0,55 1375,00 
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. 

FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem 
de 1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, 

6 produto sem impurezas que comprometam o consumo KG 500 KILKALDO 1,99 995,00 

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 

7 fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter PCT 8000 NOVOMILHO 1,10 8800,00 

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. 

MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem 
primária 	transparente 	de 	5009 	sem 	a 	presença 	de 
carunchos, 	insetos 	e/ou 	outros 	fatores 	que 	o 	tornem 

8 impróprio para o consumo humano, com prazo de validade PCT 7500 MAURICEA 1,76 13200,00 

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 900ml, sem 
amassaduras e/ou outros fatores que o tomem impróprio 
para o consumo humano, com prazo de validade no ato do 

UNO 1200 SOVA 4,27 5124,00 
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, parasitas, fungos ou outras 

10 partículas 	que 	comprometam 	o 	consumo 	e 	o Bdj 1300 50 OVO 11,05 14365,00 

armazenamento, acondicionados em embalagem própria 

contendo 30 unidade. 
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SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 
1 kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o tomem 
impróprio para o consumo humano. Na embalagem deve 
constar data de fabricação/empacotamento. Produção de no 

KG 800 CAMPEAO 0,60 480,00 

máximo a 30 (tanta) 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. 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 

12 
constituição. As conservas de pescado não deverão ter 

UND 10000 PESCADOR 2,37 23700,00 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 SJF O produto deve estar acondicionado 
em embalagem primária de latas de peso líquido de 1259 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 

13 lote. Prazo de vadade deverá constar na embalagem do KG 1000 l<WALOO 3,89 3590,00 

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 

textunzada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, 

com 	umidade 	permitida 	por lei, 	isento 	de 	impurezas, 

14 contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e PCT 1000 CAMIL 3,49 3490,00 

vinte) 	dias. 	Ingredientes: 	proteína 	texturizada 	de 	soja. 

Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com 

peso líquido de 400g. 

Total 124.464,00 
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Lote 02: Gêneros Alimentícios 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE MARCA V.UNIT. V.TOTAL 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 4009, 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, aroma idêntico ao 

5000 MAURICEA 240 12000,00 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. 

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, 

2 
soro 	do 	leite 	em 	pó, 	estabilizante 	lecitina 	de 	soja 	e 

5000 MAURCEA 2,28 1140000 
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. 

LEITE 	LONGA 	VIDA 	- 	 produto 	pasteurizado 	(UHT), 
embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em caixa, 
inviolada livre de impurezas que venham a comprometer o 

LT 16000 BOM LEITE 3,19 51040,00 
consumo humano e/ou o armazenamento, validade mínima 
90 (noventa) dias, 	devendo ter informações nutricionais 
conforme registro do Ministério da Agricultura. 

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 

4 da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento PCT 8000 PANIFIX 3,12 24960,00 

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) dias 
contados a partir da data de entrega do produto. 
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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, mattodextrina, soro de 
leite, amido de milho, leite em pó integral e aromas naturais. 
Embalagem primária de 230g, livre de impurezas, insetos, 

5 mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria PCT 2000 MILNUTRJ 3,61 7220,00 
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. 

Total 106.620,00 

Lote 03: Gêneros Alimentícios 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE MARCA V.UNJT. V.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 superior a 20%. O 

FRI BOI 
mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério 

3,60 3600000 

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. 

POLPA 	DE 	FRUTA 	- 	 sabores 	diversos, 	congelada, 
embalagem plástica de 1 kg, hermeticamente fechada e sem 

2 perfurações no ato da entrega, com registro no ministério da PCT 600 FRUT NAT 1,99 1194,00 

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

FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem 

3 imperfeições, 	livre de 	impurezas, sujidades, 	parasitas e KG 1440 PRODUTOR 2,99 4305,60 

outras substâncias que o tomem impróprios para o consumo. 

Total 41.499,60 

1 nta flA (--.Anarnc Aiimøntícinç 

ITEM ESPECIFICAÇÃO IJND QTDE MARCA V.UNIT. V.TOTAL 

BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira qualidade, 

1 
tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem indícios de 

KG 5000 PRODUTOR 3,20 16000,00 
germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo 

humano.  

2 
TÕtJ itiiii1de impurezas, 

KG 5000 PRODUTOR 3,00 15000,00 
inteira, adequada ao consumo humano 

4) 

1! 
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CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho médio, consistência 
3 firme, casca livre de fungos, inteira, adequada ao consumo KG 3500 PRODUTOR 3,00 10500,00 

humano. 

BETERRABA 	- tipo 	in 	natura, 	em 	bom 	estado 	de 
4 conservação, sem furos ou pontos de deterioração e sem KG 2000 PRODUTOR 3,00 6000,00 

marcas de ataques de insetos. 

CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, 

5 livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias KG 2000 PRODUTOR 2,56 5120,00 
que o tomem impróprios para o consumo e estoque. 

CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, 

6 sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e «3 200 PRODUTOR 1,90 380,00 
outras substâncias que o tomem impróprios para o consumo. 

JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem 

7 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e KG 250 PRODUTOR 1,90 475,00 
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 

MACAXEIRA- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem 

3 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e KG 600 PRODUTOR 1,90 1140,00 
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 

GOIABA - 	 in 	natura, 	íntegra, 	sem 	imperfeições, 	sem 
9 sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe KG 1500 PRODUTOR 1,90 2850,00 

imprópria para o consumo. 

TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, sadios, sem 

10 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e KG 400 PRODUTOR 1,90 760,00 

outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 

BANANA— 	in 	natura, 	íntegra, 	sem 	imperfeições, 	sem 

11 sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe KG 1500 PRODUTOR 1,90 2850,00 
imprópria para o consumo. 

PIMENTÃO— tipo ir natura deve ser íntegros, sadios, sem 

12 imperfeições, livre 	de impurezas, sujidades, parasitas e KG 200 PRODUTOR 1,90 380,00 

outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. 

_ Total 61.455,00 

Valor Total da Proposta 	 R$ 334.038,60 

(trezentos e t rinta e quatro mil,tnta e oito reais e sessenta centavos) 

Proponente: Cícero Disney Pereira ME 
Endereço: Rua Luiz Otacibo Correia N°81 ,Centro,Fanas 	CE 

CNPJ: 07.156.89110001-19 
Data da Abertura: 1610112017 
Horá rio de Abertura: 09:00h 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias f-07.1 56.8911000 1  •1 

CICERO DISNEY PEREIRA- ME 

Rua Luiz OtaciliO Correia, 81 

CENTRO - CEP 63185-000 	1 
FARIAS BRITO - CEARÁ 	•_.. 

II 
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DECLARAÇÕES 
PREGÃO N°. 2017.01.02.1 

DECLARAÇÃO 1 

CICERO DISNEY PEREIRA- ME, CNN N°. 07.156.891/0001-19 51  
localizada à Rua Manoel Pinheiro Alrneida,512, Centro, Farias Brito - 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 
licitatóno e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

DECLARAÇÃO II 

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 1H 

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 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.32, §2°, 
da Lei n.° 8.666/93. 

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

Farias Brito - CE, 11 de Janeiro 

J7z 

CIDIS Y PERE1R 
CPF5 541.947.683.53 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
MAISrA!-npO! 

UNO QUANT 
VALOR PROPOSTO 

R$ UN1T R$ TOTAL MODELO 
XitrCAR - açucar cristal, emoatagem primaria plastica Oe 1Kg, 

livre de impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o 

tome impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em 

sua embalagem registro do Ministério da Saúde ANVISA 

Ministério da Agricultura, endereço do 
BRAÇUCAR kg 5.000 2,89 R$ 	14.450,00 

fabricante e data de fabricação, empacotamento e lote do 

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

dois reais e oitenta e nove centavos 

quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais 

ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em saco 

plástico ou pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 

2 SOOg, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e SÓ ALHO UNI) 600 8,57 R$ 	5.142,00 

intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 

validade mínima de 6 (seis) meses. 

oito reais e cinquenta e sete centavos 

cinco mil, cento e quarenta e dois reais 

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 
TIO JOÃO KG 1.500 3,02 R$ 	4.530,00 

que possam torná-lo impróprio para consumo humano ou 

comprometer o armazenamento. alidade mínima de 180 dias 

a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionais 

na embalagem 'conforme o Ministério da Agricultura. 

três reais e dois centavos 

quatro mil, quinhentos e trinta reais 

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, 

4 isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto, que REII(AL PCT 2.000 13,15 R$ 	26.300,00 

sejam impróprias ao consumo e que alterem 

suas características naturais (físicas, químicas e 

organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. 

treze reais e quinze centavos 

vinte e seis mil e trezentos reais 

COLORIFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos maduros 

de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos 

de coloração vermelho intenso, com Características 

5 organoléptícas próprias como core sabor, MF RURAL PCÏ 2.500 0,59 R$ 	1.475,00 

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. 

cinquenta e nove centavos de real 

E 

3 	7/  

FORTALEZA, 16 DE JANEIRO DE 2017 

A PrefeItura Municipal de FARlSBRrTO/CE 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Le nQ 8.666/93 e Lei nQ 10.52012002, .em como 

às claúsulas e condições da modalidade pregão presencia nQ 2017.01.02.1. 

Delaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participa HORA: 09:001 ,1s. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedores da presente 

licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programa de distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do 

município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

LOTE 01 - Gêneros Alimentícios 

A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME. 

4-" 	RUA DR. ÁLVARO FERNANDES, 838-A - MONTESE - FORTALEZA/CE 
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mil quatrocentos e setenta e cinco reais 

FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem de 

lk& inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, 

6 produto sem impurezas que comprometam o consumo KEKANTO KG 500 6,02 R$ 	3.010,00 

humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior 

a 90 (noventa) dias na data da entrega. 

seis reais e dois centavos 

três mil e dez reais 

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 

tornem Imprópria para o consumo. Deve conter data de 
VITAMILHO PCT 8.000 1,11 R$ 	8.880,00 

fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade deverá 

constar na embalagem do produto, no ato da entrega 

um real e onze centavos 

oito mil, oitocentos e oitenta reais 

MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem 

primária transparente de 500g sem a presença de carunchos, 

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

FORTALEZA PCT 7.500 2,15 R$ 	16.125,00 
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. 

dois reais e quinze centavos 

dezesseis mil, cento e vinte e cinco reais 

ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1, sem amassaduras 

e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo 

9 humano, com prazo de validade no ato do recebimento não SOVA UNO 1.200 4,21 R$ 	5.052,00 

inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data 

de fabricação / empacotamento e lote. 

quatro reais e vinte e um centavos 

cinco mil e cinquenta e dois reais 

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

rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras 

10 particutas que comprometam o consumo e o armazenamento, CIALNE BDJ 1.300 11,00 R$ 	14.300,00 

acondicionados em embalagem própria 

nnteridn 'fl unidade  

onze reais 

quatorze mil e trezentos reais 

SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1k9, 

livre de impurezas e/ou outros fatores que o tornem impróprio 

para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de 
ME RURAL KG 800 0,65 R$ 	520,00 

fabricação/empacotamento. Produção de no máximo a 30 

(trinta) dias contados a partir da data de 

entrega do produto.  

sessenta e cinco centavos de real 

quinhentos e vinte reais 

1 
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SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO COMESTÍVEL - 

latas de peso liquido de 1259 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 

liquido 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 

12 ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar d 

isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas GOMES DA COSTA UNO 10.000 2,45 R$ 	24.5(),00 

condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas 
Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 2011 

0178) 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.  

dois reais e quarenta e cinco centavos 

vinte e quatro mil e quinhentos reais 

BISU)l EU UU(± - tipo Maria, pacote de 4uug, tipo dxi. 

Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal refinado, 

13 
estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico 

FORTALEZA KG 800 0,65 R$ 	520,00 
ao natural de baúnilha. 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) 

sessenta e cinco centavos de real 

quinhentos e vinte reais 

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 

14 
leite em pó, estabiflzante lecitina de soja e aromatizante. 

FORTALEZA KG 800 0,65 R$ 	520,00 
Acondicionado em fardos de 20 pacotes, distribuídos em 

embalagem primária plástica transparente de 400g. Deverá 

constar no produto a data de validade efabricação. No ato do 

recebimento a validade não deve ser 

inferior a 04 (quatro) mes es . 

sessenta e cinco centavos de real 

quinhentos e vinte reais 

VALOR TOTAL LOTE 125 324,00 

cento e vinte e cinco mil trezentos e vinte e quatro reais 

14 

1 flTÇ fl - tnrnc Alimpnffrjnç 

MAR AITIPOI 
VALOR PROPOSTO 

IrEM ESPECIF1CAÇO DO PRODUTO MODELO 
UNO QUANT 

R$ UNIT R$ TOTAL 

ifiSCOI lO IXLL - tipo Maria, pacote oe 4U0g. tipo dxl. 

Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, 

açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal refinado, 

estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico FORTALEZA PCT 5.000 3,83 R$ 	19.150,00 

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) 

três reais e oitenta e três centavos  

dezenove mil, cento e cinquenta reais 
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BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo creani 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 

2 
leite em pó, estabiflzante lecitina de soja e aromatizante. 

Acondicionado em fardos de 20 pacotes, distribuídos em 
FORTALEZA PCT 5.000 3,1$ R$ 	15.750,00 

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. 

três reais e quinze centavos 

quinze mil, setecentos e cinquenta reais 

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 

e/ou o armazenamento, validade mínima 90 (noventa) dias, 
MARANGUAPE Lt 16.000 3,21 R$ 	51.360,00 

devendo ter informações nutricionais conforme registro do 

Ministério da agricultura. 

três reais e vinte e um centavos 

cinquenta e um mil, trezentos e sessenta reais 

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 
FRIGOPAN PCT 8.000 3,59 R$ 	28720,00 

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. 

três reais e cinquenta e nove centavos 

vinte e oito mil, setecentos e vinte reais 

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 primária de 230g, livre de impurezas, insetos, 

mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria 
MAISENA PO 2.000 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 terem sua 

embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 

Ministério da 

Agruicultura.  

três reais e oitenta e um centavos 

sete mil, seiscentos e vinte reais 

VALOR TOTAL LOTE 	 1 R$ 	122 600,00 

cento e vinte e dois mil e seiscentos reais 

V' 
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eiro de 2017 

DE 

EMPRESA: A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME. 

CNPJ: 63.496.07910001-03 tE: 06.699.354-7 

ENDEREÇO: RUA ÁLVARO FERNANDES, 838-A - MONTESE - FORTALEZA/CE 	 CEP: 60.420-570 
REPRESENTANTE: ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS 

FONE/FAX: 185) 3023.7202 - 99950.2528 198222.8480 EMAIL: anbbastos@hotmail.com  
BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 5049-0 C/C. 245-3 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL 

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL 

VALIDADE DA PROPOSTA: 65(SESSENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA ABERTURA. 

DECLARAMOS AINDA QUE QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM 

OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL- 

DECLARAMOS AINDA QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE QUE SEJA IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA 
PARTICIPAR NO PREGÃO N! 2017.01.02.1, COMPROMETENDO-SE, AINDA, A COMUNICAR IMEDIATAMENTE QUALQUER EVENTUAL PENALIDADE 
ADMINISTRATIVA QUE VENHA A SOFRER, POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, APÓS A HABILITAÇÃO NO PRESENTE CERTAME, EM ESPECIAL, AS PENALIDADES 

DE SUSPENSÃO E DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO 

DECLARAÇÃO EXPRESSE DE INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME. 
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AUNIBIBASTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME, 	FL 

DECLARAÇÕES 

AO PREGOEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE 
REF.-  PREGÃO PRESENCIAL N2  201701.02.1 

A EMPRESA A.N.B.BASTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ME., CNPJ NQ 63.496.07910001-03, LOCALIZADA 
NA RUA ALVARO FERNANDES, 838-A - BAIRRO MONTESE, CEP. 60.420-570, FORTALEZA-CE, POR INTERMÉDIO DE SEU 
REPRESENTANTE LEGAL O SR. ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NQ 
2003002237461 E DO CPF. 433.665.203-10, SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA 

PRESTAR, PODENDO PARA TANTO PRESTAR ESCLARECIMENTOS, FORMULAR LANCES VERBAIS, ASSINAR ATAS E 

DECLARAÇÕES, VISAR DOCUMENTOS, RECEBER NOTIFICAÇÕES, RECEBER NOTIFICAÇÕES, INTERPOR RECURSOS, 

MANIFESTAR-SE QUANTO À DESISTÊNCIA DESTE E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME EM 

QUESTÃO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO DE PREGÃO PRESENCIAL N 

2017.01.02.1, JUNTO A CIDADE DE FARiAS BRITO/CE, DECLARAMOS, 

(1) QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXPRESSOS NO 
EDITAL DE LICITAÇÃO PÚBLICA N2 2017.01.02.1, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, COM OS DOCUMENTOS 
DEVIDAMENTE ATUALIZADOS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE SE ENCONTRA DENTRO DO 
ENVELOPE DE N2 02— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O INCISO VII, DO ARTIGO 
42 DA LEI N 9  10.520, DE 1710712002, PARA PARTICIPAÇÃO DO CERTAME LICITATÕRIO MENCIONADO, QUE 
REALIZAR-SE NO DIA 1610112017, Às 09:00 Hs.; 

(2) QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A 
SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE 
AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. 

a) CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL, ESTABELECIDOS NO ART. 32  e 42 

DA LEI COMPLEMENTAR N 9  123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI N2  11.488, DE 15 DE JUNHO 
DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO 
FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 422 a 492  DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ 
SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 32  DA LEI COMPLEMENTAR N2 
123/06. 

b) EM ATENDIMENTO AO EDITAL DO PREGÃO N 2  201 7.01.02.1, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI N 
9.854, DE 2711011999, PUBLICADA NO DOU DE 2811011999, E NO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 72,  DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO INCISO V. DO ART. 27 DA LEI NQ 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993, NÃO EMPREGA 

MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS SEM 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. 
c) CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

d) QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE QUE SEJA IMPEDITIVO DE NOSSA 

HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PREGÃO N2 201 7.01.02.1, COMPROMETENDO-SE, AINDA, A COMUNICAR 

IMEDIATAMENTE QUALQUER EVENTUAL PENALIDADE ADMINISTRATIVA QUE VENHA A SOFRER, POR QUALQUER 
ENTE PÚBLICO, APÓS A HABILITAÇÃO NO PRESENTE CERTAME, EM ESPECIAL, AS PENALIDADES DE SUSPENSÃO E 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE. 
POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI. 

Fortaleza 13 DE JANEIRO çe2017 

A.N.B.BASTOS COMERCIO E S RVI M1. 
Rua Dr. Álvaro Fernandes, 838-A - Montese - Forta eza/CE - CEP. 60.420-
CNPJ. 63.496.079/0001-03 IE.06.699.354-7 Emai!: 	a5tQShQtrnikCOm 

Te!: (85) 3023.7202 / 99950.2528 / 98131.5463 



DE 

'FL W) 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 
8.666193 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 Brito/CE, conform 
especificações apresentadas abaixo. 

LOTE 01 - GENEROS ALIMENTICIOS 

Item Especificação Und Qtd Marca Valor Valor 

01 AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica d Kg 5000 Laysa 
unitário 
2,75 

total. 
13.750,00 '\ 1 kg, livre de impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o 

tome impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá terem 
sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 
Ministério da Agricultura, endereço do fabricante e data de 
fabricação, empacotamento e lote do produto. Produção de n 
máximo a30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega 
do produto.  

02 ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em saco Und 600 Rei do alho 8,10 4.860,00 
plástico ou pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 
500g, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme. 
intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
validade mínima de 6 (seis) meses.  

----  03 ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico transparente, kj 1500 Camil 2,90 4.350,00 
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 microrganismo 
que possam tomá-lo impróprio para consumo humano ou 
comprometer o armazenamento. Validade mínima de 180 dia 
a partir da data da entrega. Deve ter informações nutricionai 
na embalagem conforme o Ministério da Agricultura.  

04 CARNE DE SECA/CHARQUE - carne de primeira qualidade, Pct 2000 Doboi 12,45 24900,00 
limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, 
com peso médio de 500 gramas cada peça, embaladas 
vácuo, isentas de aditivos ou substâncias estranhas a 
produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas características naturais (físicas, químicas 
- organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura.  

05 COLORÍFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos maduro Pct 2500 Marata 0,60 1.500,00 

de espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados 
moídos de coloração 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 

06 
parti da data de en t rega doroduto. 
FEIJAO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem de Kg 500 

____  
Kicaldo 6,00 3.000,00 

1kg, inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, 
produto sem impurezas que comprometam o consumo 
humano e/ou armazenamento, prazo de validade não inferior a 

07 

90 (noventa) dias na data da entrega. 
FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada pacote d P 8000 Vitamilho 1,09 872000 

500g, 100% natural, embalagem primária plástica de 500g, 
livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a 
tomem imprópria para o consumo. Deve conte 
data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade 

Página 1 
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08 	MCARRAO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem 	
Pct 7500 Fortaleza 	2,05 	15.375,00 

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

primária transparente de 500g sem a presença de ca runchOS 

insetos e/ou outros fatores que o tomem impróprio para o 

consumo humano s  com prazo de validade no ato do 
recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem 
deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. 	

Und 1200 Soya 	4,01 	4,812,00  
- ã: —  ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1 , sem 

amassaduras e/ou outros fatores que o tomem impróprio para 
o consumo humano, com prazo de validade no ato d 
recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem 
deve  constar data de fabricaçâolempacotamento  e lote. 

JBdj1300 Avine 	10,40 	13.520,00 

rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras 
-:i ---  ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem 

partículas que comprometam o consumo e o armazenamento, 
acondicionados em embalagem própria contendo 30 unidade. 1  
SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica d 	 Kg 	800 	Mar e sol 	0,67 	536,00 

1 kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o tomem 
impróprio para o consumo 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. 

12 SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLE( 	 Und 10000 Coqueiro 	2,38 	23.800,00 
COMESTÍVEL - latas de peso liquido de 125g e peso drenado 
de 84g. ia Qualidade. Produto 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 201 10178) 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 n 
natureza física, química ou organolética do produto 
embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas. _ ____ 
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem primaria 	Kg 	iÕÕW Ferreira

______ 

 3,72 	3.720,00 
plástica de 1 Kg, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores 
e/ou outros fatores que a tomem 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 d 
Ministério  da Saúde, ANVISA, Ministério da  Agricu ltura. ____  

14 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína 	 IÔ5F Jasmi 
textunzada de soja 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 

ALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 126 três reais) 
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LOTE 02— GENEROS ALIMENTICIOS 

-ii --  Especificação iiii Qtd Marca Valor Valor 
unitário total 

01 BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1 Contendo Pct 5000 Fortaleza 3,60 18.000,00 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico 
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. Deverá 
constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do 
recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses.  

02 BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, Pct 5000 Fortaleza 2,96 14.800,00 
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 
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.  

03 LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT) L 16000 Itambe 3,01 48.160,00 
embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em caixa 
inviolada livre de impurezas que venham a comprometer 
consumo humano e/ou o armazenamento, validade mínima 90 
(noventa) dias, devendo ter informações nutricionais conforme 
registro do Ministério da Agricultura.  

04 PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de Pct 8000 Dacasa 3,38 27.040,00 
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 
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 (três) dias 
contados a partir da data de entrega do produto.  
MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de mingau Pct 2000 Nutriday 3,59 7.180,00 
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 primária de 230g, livre de impurezas, insetos 
mofo ou bolores e/ou outros 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.  

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 11 5.180,00(cento e q1e mil cento e oitenta reais) 	'J 

LOTE 03— GENEROS ALIMENTICIOS4 \ 

Item Especificação IJi Qtd Marca Valor Valor 
unitário total 

01 CARNE 	BOVINA 	MOÍDA 	- 	 carne 	bovina 	moída 	congelada Pct 10000 Duboi 3,49 34.900,00 
apresentada em pacotes de 500g, a gordura não deve conter ranço, 
livre de impurezas E sem características da presença de micro-  

Página 3 
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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 produto.  

02 POLPA DE FRUTA - sabores diversos, congelada, embalagem Pct 600 Fort poupa 6,30 3.780,00 
plástica de 1 kg, hermeticamente fechada e sem perfurações no ato 
da entrega, com registro no ministério da 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 ser íntegros, sadios, sem imperfeições, Kg 1440 Avine 8,46 12.182,40 
livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o 
tomem impróprios para o consumo.  

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 50.862,40(cinquenta mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta 
centavos) 

LOTE 04– GENEROS ALIMENTICIOS 

Item Especificação Und Qtd Marca Valor Valor 
unitário total 

01 BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho Kg 5000 Ceasa 3,25 16.250,00 
grande casca lisa, livre de fungos sem indícios de germinação, isenta 
de sujidades. Adequada ao consumo humano 

02 BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de conservação, sem Kg 2000 Ceasa 3,05 6.100,00 
furos ou pontos de deterioração e sem marcas de ataques de insetos. 

ÕT CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho médio, consistência firme, Kg 3500 Ceasa 2,99 10.465,00 
casca livre de fungos, inteira, adequada ao consumo humano.  

04 CENOURA - in natura, tamanho médio, livre de impurezas, inteira, Kg 5000 Ceasa 3,05 15.250,00 
adequada ao consumo humano.  

05 CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de Kg 2000 Ceasa 2,40 4.800,00 
impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo e estoque.  

06 CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem Kg 200 Ceasa 10,70 2.140,00 
imperfeições, 	livre de impurezas, 	sujidades, 	parasitas e outras 

,-.... substâncias que o tomem impróprios para o consumo.  
JERIMUM— 	tipo 	in 	natura 	deve 	ser 	íntegros, 	sadios, 	sem Kg 250 Ceasa 3,50 875,00 
imperfeições, 	livre de impurezas, 	sujidades, 	parasitas e 	outras 
substâncias que o tomem impróprios para o consumo.  

08 MACAXEIRA- tipo 	in 	natura 	deve 	ser 	íntegros, 	sadios, 	sem Kg 600 Ceasa 3,30 1.98000 
imperfeições, 	livre de impurezas, 	sujidades, 	parasitas e outras 
substâncias que o tomem impróprios para o consumo.  

09 PIMENTÃO— tipo 	in 	natura 	deve 	ser íntegros, 	sadios, 	sem Kg 200 Ceasa 4,85 970,00 
imperfeições, 	livre de impurezas, 	sujidades, 	parasitas e outras 
substâncias que o tomem impróprios para o consumo.  

10 TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, 	sadios, 	sem Kg 400 Ceasa 3,70 1.480,00 
imperfeições, 	livre de impurezas, sujidades, 	parasitas e outras 
substâncias que o tomem impróprios para o consumo.  

11 BANANA— in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, Kg 1500 Ceasa 3,30 4.950,QQ.,, 
parasitas e qualquer outra coisa que a deixe imprópria para o 
consumo.  

12 GOIABA - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, Kg 1500 Ceasa 3,40 5.100,00 
parasitas e qualquer outra coisa que a deixe imprópria para o 
consumo. 

VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 70.360,00(setenta mil trezentos e sessenta reais) 
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Valor Total da Proposta: R$ 362.705,40(trezentos e sessenta mil setecentos e cinco reais e quarenta 
centavos) 

Proponente: D.S. PEREIRA DA SILVA - ME 
Endereço: RUA MONSENHOR COELHO, 46 VILA ANTONICO - QUIXELÔ-CEARÁ 
CNPJ: 14.791.21610001-27 
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. 

QUIXELÕ-CEARÁ, 13 de Janeiro de 2017. 

DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA 
CPF: 417.877.918-40 

'o 
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REF. AO  PREGÃ N°2017.01.02.1 

Declaração 1 

A empresa D.S PEREIRA DA SILVA - ME, estabelecida na Rua Monsenhor Coelho, N 046 
,Bairro Antonico - Quixetô - CE, inscrita CNPJ: 14.791.21610001-27, CGF: 05.585.188-9 
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 tos os 
parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame i(atório e 
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da 
Lei. 

Declaração II 

A empresa D.S PEREIRA DA SILVA - ME, estabelecida na Rua Monsenhor Coelho, N 046 
,Bairro Antonico - Quixelô - CE, inscrita CNPJ: 14.79121610001-27, CGF: 05.585.188-9 
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 tejjos 
deste edital e seus anexos. 
Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Declaração III 

A empresa D.S PEREIRA DA SILVA - ME, estabelecida na Rua Monsenhor Coelho, N 046 
,Bairro Antonico - Quixelô - CE, inscrita CNPJ: 14.791.21610001-27, CGF: 05.585.188-9 
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 oçuências 
posteriores nos termos do art 32 §2° da Lei n. o  8.666193. 	 ////, 
Pelo que por ser a expressão da verdade firma a presente sob as penas da Lei 

Vg' 

QUIXELÔ-CEARÁ, 13 de Janeiro de 2017. 
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DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA 
CPF 417.877.918-40 4 
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