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PREGOEIRO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO 

PREZADOS SENHORES 

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, 

CONFORME PLANILHAS ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N 

2017.01.021, NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS 

DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO 

DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO 

PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS 

AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL 

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 contidas nos anexos deste Edital. 

lote : 01 - Gêneros Alimentícios 
ITEO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UND QTD MARCA VI- UNITRIO 	 - VI- TOTAL 

oo.» Açucar. açúcar cristal, embalagem primária plástica de 1 kg, livre de KG 5.000 CRISTAL 2.92 (DOIS REAIS E NOVENTA E 14.600.00 (QUATORZE MIL E 
impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o tome impróprio ao DOIS CENTAVOS) SEISSENTOS REAIS) 
consumo humano. O mesmo deverá ter em 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 no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
entrega do produto. 

ALHO PROCESSADO- branco (pasta), embalado em saco plástico ou iir.rn 600 YOKE 8.62 (OITO REAIS E SESSENTA E 5.172.00 (CINCO MIL CENTO E 

pote DOIS CENTAVOS) SETENTA E DOIS REAIS) 

plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com aspecto, cor, 
cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, 

' .,parasitas e larvas, validade mínima de 6 (seis) meses. 

0003 ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico transparente «i 1500 PAI ioÃo 3.09 (TRES REAIS E NOVE 4.635.00( QUATRO MIL 

hermeticamente fechado com 1 kg. Tipo 1, não parboilizado, polido CENTAVOS) SESSENTOS E TRINTA E CINCO 

constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 151/o, REAIS) 

livre de impurezas: inseto de microrganismos 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 nutricíonais na embalagem conforme o Ministério da 
Agricultura 
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004 CARNE SECA/CHARQUE - carne de primeira qualidade, limpa PCT 2000 SADIA 13.22 (TREZE REAIS E 26.440.00 (VINTE E SEIS 

sem VINTE E DOIS CENTAVOS) MIL QUATROCENTOS E 

ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, com peso QUARENTA REAIS) 

médio de 50 
gramas cada peça, embaladas a vácuo, isentas de aditivos ou 
substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao 
consumo e que alterem suas características naturais (fisicas, 
químicas e organolépticas), inspecionadas pelo Ministério 
da Agricultura 

OOS  COLORIFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos maduros de PCT 2500 MARATA 0.63 (SESSENTA E TRES 1.575.00 (MIL 
espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de CENTAVOS) QUINHENTOS E SETENTA E 
coloração vermelho intenso, com características organolépticas CINCO REAIS) 
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 

006 FEIJÃO MULATINHO- grãos inteiros e sadios, embalagem de 1kg, KG 500 KICAUDC 6.06 (SEIS REAIS E SEIS 3.030.00 (TRES MIL E 
inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem CENTAVOS) TRINTA REAIS) 
impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, 
prazo de -- validade não inferior a 90 (noventa) dias na data da entrega 

FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada pacote de 500g, 100% PCT 8000 SERRAMI 1.16 (UM REAL E DESESSEIS 9.280.00 (NOVE MIL 
natural, embalagem primária plástica de 500g, livre de impurezas, CENTAVOS) DUZENTOS E OITENTA 
insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tomem imprópria REAIS) 
para consumo. Deve conter data de fabricação, empacotamento e lote. 
Prazo de validade deverá constar na embalagem do produto, no ato da 
entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses 

I. 
Oopo-1, MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem primária PCT 7500 VENEZA 2.19 (DOIS REAIS E 16.425.00 (DEZESSEIS MIL 

transparente de 500g sem a presença de carunchos, insetos e/ou outros DEZENOVE CENTAVOS) QUATROCENTOS E VINTE E 
fatores que o tomem impróprio para o consumo humano, com prazo de CINCO REAIS) 
validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na 
embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. 

OLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1, sem amassaduras e/ou iND 1200 SOVA 4.27 (QUATRO REAIS E 5.124.00 (CINCO MIL CENTO 
outro fatores que o tomem impróprio para o consumo humano, com VINTE E SETE CENTAVOS) E VINTE E QUATRO REAIS) 
prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) 
meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento 
e lote. 
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ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem BDJ 1300 REGINA 11.06 (ONZE REAIS E SEIS 14.378.00 (QUATORZE MIL 

rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras CENTAVOS) TREZENTOS E SETENTA E 

partículas que comprometam OITO REAIS) 

consumo e o armazenamento, acondicionados em 
embalagem própria 
contendo 30 unidade. 

ooii. SAL— sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1 kg, livre KG 800 LN SAL 0.71 (SETENTA E UM 568.00 (QUINHENTOS E 
de impurezas e/ou outros fatores que o tomem impróprio para o CENTACO) SESSENTA E OITO REAIS) 
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 

SARDINBA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO UND 10000 :OQUEIRO 2.54 (DOIS REAIS CINQUENTA E 25.400.00 (VINTE E CINCO MIL 
COMESTÍVEL - Latas de peso líquido de 125g e peso drenado de QUATRO CENTAVOS) QUATROCENTOS REAIS) 
84g. de 1 QualidadeProduto 
preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de 
outra substâncias alimentícias e submetido a processos químicos 
apropriados a cada espécie. A conserva será designada pela espécie de 
pescado que 
pertence e o modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por 
líquido de cobertura, azeite de oliva ou óleo comestível adicionado de 
sal. 
Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água de constituição. As 
conservas de pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O 
produto deve se apresentar isento de sujidades, parasitas e larvas. O 
produto e sua condições deverão estar de acordo com a NTA 10 
(Normas Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 
20110178) e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em 
embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 
84g, resistentes sem sinais de alterações com estafamento, 
amassamento, vazamento, corrosões internas, bem com 
quaisquer modificações na natureza física, química ou organolética do 
produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas 

0013 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA —Embalagem primaria plástica de KG 1000 KICAUDO 3.96 (TRES REAIS E 3.960.00 (TRES MIL 
Kg, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores NOVENTA E SEIS CENTAVOS) NOVICENTOS E SESSENTA 
que tomem imprópria para o consumo. Deve conter endereço, data de REAIS) 
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. mesmo devera ter em sua embalagem registro do 
Ministério da Saúde. ANVISA, Ministério da Agricultura. 
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0014 PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína texturizada PCT 1000 REALEZA 3.69 (TRES REAIS E 3.690.00 (TRES MIL 

de SESSENTA E NOVE SEISSENTOS E NOVENTA 

Ma escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade CENTAVOS) REAIS) 

permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de 
validades de no mínimo 12 (cento e vinte) dias. 
Ingredientes: proteína texturizada de soja. Embalada em 
sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 
400g. 

TOTAL DO LOTE: CENTO E TRINTA E QUATRO MIL DUZENTOS ESETENTA ESETE REIS 134.277.00 

LOTE:02 Gêneros Alimentícios 

ITEP DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNO Q.TD 1 MARCA VI- UNITRIO VI- TOTAL 

ooi BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 4009, tipo 3x1. Contendo PCT 500 FORTALEZA 3.83 (TRES REAIS E OITENTA E 19.150.00 (DEZENOVE MIL 
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura TRES CENTAVOS) CENTO E CINQUENTA REAIS) 
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 consta no produto a data de validade e fabricação. No ato 
do recebimento a validade não inferior a 04 (quatro) meses. 

)002 BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote de PCT 500 FORTALEZA 3.15 (TRES REAIS E QUINZE 15.750.00 (QUINZE MIL 
400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e ácido CENTAVOS) SETECENTOS E CINQUENTA ' 'fólico (vitamina 139), amido de milho, gordura vegetal, sal refinado, REAIS) 
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 se 
inferior a 04 (quatro) meses. 
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0003 LEITE LONGA VIDA - produto esterilizado (UHT), embalagem tetra park L 1600 ITAMBE 3.21 (TRES REAIS E VINTE E UM 51.360.00 (CINQUENTA E UM 
de 1 litro, acondicionado em caixa, inviolada livre de impurezas que CENTAVO) MIL TREZENTOS E SESSENTA 
venham comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento, REAIS) 
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 PCT 8000 RENOPA 3.59 (TRES REAIS E 28.720.00 (VINTE E OITO 

~,.. 
contendo 10 pães, pesando 400g por pacote. Inviolados. Composição N CINQUENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE 

\farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. CENTAVOS) REAIS) 
Registro no Ministério da Saúde com validade de 90 (noventa) dias do 
recebimento com ficha técnica assinada pelo tecnólogo de alimentos, 
laudo e análise fisico químico e biológico emitido por órgão 
competente, com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a 
partir da data de entrega do produto. 

0005 MISTURA PARA MIGAU - Mistura para preparo de mingau de cereais PTC 2000 MARATA 3.81 (TRES REAIS E OITENTA E 7.620.00 (SETE MIL 
sabores milho verde, leite condensado, chocolate e coco, contendo UM CENTAVO) SEISSENTOS E VINTE REAIS) 
farinha de milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fólico, açúcar 
cristal maltodextrina, soro de leite, amido de milho, leite em pó integral 
e aroma naturais. Embalagem primária de 230g, livre de impurezas, 
insetos, mofo ou 
bolores e/ou outros 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 

TOTAL DO LOTE: CENTO E VINTE  DOIS MIL SESSENTOS REAIS 122.600.00 
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O Valor total dessa proposta é: 256.877.00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E 
SETENTA E SETE REAIS.) 

PROPONENTE: C A C LIMA-ME 

ENDEREÇO: RUA DIAS FERREIRA, CENTRO, N°340 

CNPJ: 11.345.085/0001-42 

DATA DE ABERTURA 16 JANEIRO 2017 AS 09:00 

10° Tabeilonato de Notas de Fortaleza 
CAOTÔRJO 	 RusCaCIrSee MOht9flO950,70-M05têC' 

Moreira 	
FeOOI0ZO / CC• CEP 60325-720 

Fone(85) 3223-95651000 e.ea0oeomerooededeUs.n0t.br  

de Deus 	Tab099 Maca de Fátima Botelho Moreira do Deus 

°eccnheço por Çutenticidade a(s) firma(s) abaixo: 
tJGUSTO tOFIA LIW 	 4oaI1c4I*', - 

5 aieza, 13/01/2017 15:11:013966 
Em teste.uiho da verdade. 

Lucélia Sousa Ferreira Lima — Esc, Aut&izada 1 

Confira os dados do ato em: setodlgital.tJce.jUa.bripoltal 
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DECLARAÇÃO 
C A C LIMA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 

no CNPJ sob o n° 17.345.08510001 -42 DECLARA, sob as penas da 
lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fazer prova no processo licitatório, junto a 
este Município, concorda integralmente com os termos desse 
edital e seus anexos.Pelo que, por ser a expressão da verdade, 
firma o presente, sob as penas da lei. 

DECLARAÇÃO 

C A C LIMA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 17.345.085/0001-42 DECLARA, sob as penas da lei, 
para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fazer prova no processo licitatório, junto a 
este Município, inexiste qualquer fato superveniente impeditivo 
de nossa habilitação para participar no presente certame 
licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade 
declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da lei 
n°.8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o 
presente, sob as panas da lei. 

C A C LIMA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o n° 17.345.08510001-42 DECLARA, sob as penas da lei, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao 

município de Farias Brito/CE que tem pleno conhecimento de 
todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem 
ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta 
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob 

/j 	 as penas da lei. 

--Muìxe—r'ãmoJim-C . "12 JANEIRQ4e  2ú17.,,~ 

CORREIA LIMA 	 J) 
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COMERCIAL SÃO PEDRO 
P. FERREIRA DOS SANTOS - ME 

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 ROSARIO BARBALHA - CE 

CNPJ: 19.642.44210001-60 CGF: 06721032-5 CEP: 63.180.000 

/ 

PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE. 
EDITAL DE UCITAÇÃO DE MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NQ 2017.01.02.1 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS/BENS 

A empresa PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME (COMERCIAL SÃO PEDRO), inscrita no CNPJ: 
19.642.44210001-60, sediada á RUA MARIA EDINA DO NASCIEMNTO- 57 ANEXO ROSARIO BARBALHA-CE DECLARA, para os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Farias Brito, que tem 
pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertado no presente certame Iicitatórioy' 
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. Pelo que, por ser a expressão da verdade, fi7(a 
apresente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDANCIA COM O EDITAL 
A empresa PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME (COMERCIAL SÃO PEDRO), inscrita no CNPJ: 19.642.442/0001-60, sediada á RUA 
MARIA EDINA DO NASCIEMNTO -57 ANEXO ROSARIO BARBALHA-CE DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente 

'a fins de prova em processo Iicitatóno, junto ao Município de Farias Brito. Que atende a todas as exigências requeridas para 
.oilitação no Pregão Presencial ne  2017.01.02.1 Cujo objeto é 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 contidas nos anexos deste Edital. E que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e condições previstaspe' 
instrumento convocatório. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES E IDONEIDADE 

A empresa PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME (COMERCIAL SÃO PEDRO), inscrita no CNPJ: 
19.642.44210001-60, sediada á RUA MARIA EDINA DO NASCIEMNTO -57 ANEXO ROSARIO BARBALHA-CE 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, e declaro, sob as penas da Lei, que não foi considerada Inidônea por nenhum órgão da administração / 
Publica, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2 2, da 
Lei n.2 8.666193. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 
DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

Eu PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que A 
empresa PEDRO FERREIRA DOS SANTOS- ME (COMERCIAL SÃO PEDRO), inscrita no CNPJ: 19.642.44210001-60, sediada á RUA 
MARIA EDINA DO NASCIEMNTO -57 ANEXO ROSARIO BARBALHA-CE cumpre com o disposto na Lei federal n 2  9854, de 
2711011999, publicada no DOU de 2811011999, e ao inciso XXXlll, do art. 72,  as Constituição federal de 0511011998. 

o. 	 . O Art. 7-, inciso XXXIII da Constituição Federal: Vroibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 	! / 
quatorze anos.". Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO M1CROEMPRESA 
A empresa PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME (COMERCIAL SÃO PEDRO), inscrita no CNPJ: 

19.642.44210001-60, sediada á RUA MARIA EDINA DO NASCIEMNTO -57 ANEXO ROSARIO BARBALHA-CE por intermédio do seu 
proprietário PEDRO FERREIRA DOS SANTOSDECLARA, para os fins do disposto na lei complementar n2 12312006, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que está empresa, na presente data, enquadra-se como microempresa. 

Declaro ainda que a empresa não tenha nenhum impedimento e está excluída das vedações 

constantes do §42  do art. 32  da lei complementarl. 2.312006.Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma apresente, sob as 

penas da Lei. 	 DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
A empresa PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME (COMERCIAL SÃO PEDRO), inscrita no CNPJ:  

19.642.44210001-60, sediada á RUA MARIA EDINA DO NASCIEMNTO -57 ANEXO ROSAR1O BARBALHA-CE , DECLARA, sob as 
penalidade da lei que atende as exigências do Edital no que se refere a Habilitação Jurídica, qualificação técnica e econômica 
financeira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a seguridade Social, FG"CND. Pelo que, por ser a expressão da 

verdade, firma apresente, sob as penas da Lei. 
Barbalha/CE 13 de Janeiro e 2017. 

0j1 ti  
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS 

CNPJ n2  19.642.44210001-60 
[ 



COMERCIAL SÃO PEDRO 
P. FERREIRA DOS SANTOS - ME 

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 ROSARIO BARBALHA - CE 

CNPJ: 19.642.442/0001-60 CGF: 06721032-5 CEP: 63.180.000 

PARA, Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceará. 

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal n° 10.520. de 17 de julho de 2002, subsidiada 
pela lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e, ás clausulas e condições previstas no Edital 
do PREGÃO PRESENCIAL 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 materiais, o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, 
inclusive quanto a forma e prazo de entrega dos materiais 

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 contidas nos anexos do Edital. 

Lote: 01 .. Gêneros Alimentícios 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND MARCA QTD P. TJNIT P. TOTAL 

AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária KG UNIÃO 5000 R$ 	2,70 13.500,00 
plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidade ou 
qualquer outro fator que o torne impróprio a 
consumo humano. O mesmo deverá ter em 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 no máximo a 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de entrega do produto.  

2 ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em UND SABORINA 600 R$ 	8,20 4.920,00 

saco plástico ou pote plástico atóxico, pesando 

aproximadamente 500g, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, 
sujidades, parasitas e 
larvas, validade mínima de 6 (seis) meses. 

3 	,..-..., ARROZ BRANCO embalagem, saco plástico KG PRIMOR 1500 R$ 	2,80 4.200,00 
transparente hermeticamente fechado com 1 kg. Tipo 
1, não parboilizado, polido constituído de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, livre 
de impurezas: inseto de microrganismos que possam 
torná-lo impróprio par 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.  

4 CARNE DE SECA/CHARQUE - carne de primeira PCT PAINEIRA 2000 R$ 	13,00 26.000,00 
qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, 
sem pelancas, com peso médio de 50 gramas cada 
peça, embaladas a vácuo, isentas de aditivos ou \L) 

substâncias estranhas ao produto, que sejam 
impróprias ao consumo e que alterem suas 
características naturais (fisicas, químicas e / 
organolépticaa), inspecionadas pelo Ministério da 
Agricultura. 
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- COLORÍFICO - em pó, homogêneo, obtido de POT MARATA 2500 R$ 	0,50 1.250,00 
frutos maduros de espécies genuínos, grãos sãos, 
limpos, dessecados e moídos de coloração vermelho 
intenso, com características organolépticas 
próprias como cor e sabor, 
isento de materiais estranhos a sua espécie. 
Embalagem primária de 100 gramas, com 
produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados 

6 'EIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, KG KICALDO 500 R$ 	5,30 2.650,00 
.mbalagem de 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 

- 90 (noventa) dias na data da entrega.  
7 FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada PCT FLOCÃO 8000 R$ 	0,90 7.200,00 

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 consumo. Deve conter data 
de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de 
validade deverá constar na embalagem do produto, 

- 
no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 

8 MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, PCT DONA BEII 7500 R$ 	2,00 15.000,00 
embalagem primária transparente de 500g sem a 
presença de carunchos, insetos e/ou outros 

tores que o tornem impróprio para o consumo 
ilumano, com prazo de validade no ato do 
recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na 

- 
embalagem deve constar data de 

9 OLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1, sem UNI) SOYA 1200 R$ 	3,90 4.680,00 

amassaduras e/ou outro fatores que o tornem 
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. 

lo ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, Bdj 0000RIC( 1300 .$ 	10,50 13.650,00 

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

- enibalaemnrónria contendo 30 unidade.  
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iT SAL - sal iodado refinado, embalagem primária K(5 CISNE 800 R$ 	0,80 64000 
plástica de 1 kg, livre de impurezas e/ou outros 
fatores que o tornem 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 

12 SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU UND COQUEIR 10000 R$ 	2,30 23.000,00 
ÓLEO COSTÍVEL latas de peso liquido de 

t 0 25g e peso drenado de 84g. ia Qualidade. Produto 
,reparado com pescado, limpo, cru, cozido ou 
curado adicionado de outra substâncias 
alimentícias e submetido a processos químicos 
apropriados a cada espécie. A conserva será 
designada pela espécie de pescado que pertence e o 
modo de apresentação, ou seja, produto que tenha 
por 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 
ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se 
apresentar isento de sujidades, parasitas e larvas. 
O produto e sua condições deverão estar de acordo 
com a NTA 10 (Normas Técnicas para 
Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20110178) 
e Selo do SIF O produto deve estar acondicionado 
m embalagem primária de latas de peso liquido 
- 125g e peso drenado de 84g, resistentes sem 

sinais de alterações com estufamento, 
amassamento, vazamento, corrosões internas, bem 
com quaisquer modificações na natureza fisica, 

do nrculuto  e embaInCAMu nr 	nnlMiti 
 
-  

ij FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - KG YOKI 1000 R$ 	3,70 3.700,00 

Embalagem primaria plástica de 1 Kg, livre de 
impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros 
fatores que tornem imprópria para o consumo. 
Deve conter endereço, data de fabrica 
empacotamento e lote. Prazo de validade deverá 
constar na embalagem do produto. No ato da 
entrega validade não sendo inferior a 03 (três) 
meses.mesmo devera ter em sua embalagem 
registro do Ministério da Saúde, ANVISA,  

7 
1' 
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FL 

14 PROTEÍNA TEXTIJRIZADA DE SOJA (CARNE)- PCT CAMIL 1000 R$ 	3,30 3.300,00 
proteína texturizada de soja escura, sabor carne, 
produto desidratado, com umidade permitida por 
lei, isento de impurezas, contendo datas de 
validades de no mínimo 12 (cento e vinte) dias. 
Ingredientes: proteína texturizada de soja. 

- 

Embalada em sacos plásticos transparentes, 
ffl*Q ('fm 	 i4 ______ _______________________________ 

Valor Geral do lote 01 R$ 	123.690,00 

Cento e Vinte e Três Mil e Seissentos e Noventa Reais 

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME 	 CNPJ: 19.642.44210001-60 

RUA NENEN BIRO, 57—ANEXO ROSARIO - BARBALHA - CE 

DATA DE ABERTURA: 16/0112017 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

BARBALHA-CE, 16 DE JANEIRO DE 2017 

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS 

CNPJ: 19.642.44210001-60 

PROPRIETÁRIO 

k 

:1 



COMERCIAL SÃO PEDRO 
P. FERREIRA DOS SANTOS - ME '  

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 ROSARIO BARBALHA — CE 

CNPJ: 19.642.442/0001-60 CGF: 06721032-5 CEP: 63.180.000 

PARA, Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceará. 

Atraves do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela lei 
Federal n°8.666 de 21 (lê junho 4 1993 e suas posteriores alterações e, ás clausulas e condições previstas no Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL 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 materiais, o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive 
quanto a forma e prazo de entrega dos materiais 

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 contidas nos anexos do Edital. 

Lot 	i2 Gêneros Alimentícios 
IT ESPECIFICAÇÃO UND MARCA QTD P. TJNIT P. TOTAL 
EM  
i BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 4009, PCT FORTALEZA 5000 R$ 	3,50 17.500,00 

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 natural de 
baunilha. Com  zero por cento de gorduras trans. 
Deverá consta no produto a data de validade e 

— 
fabricação. No ato do recebimento validade não 

("&A 

2 BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream PCT FORTALEZA 5000 R$ 	3,10 15.500,00 

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, 

úcar, extrato 

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 n5o deve se inferior a 04 

(quatro) meses. 

3 LEITE LONGA VIDA produto esterilizado L ELEGE 16000 R$ 	3,00 48.000,00 

(UHT), embalagem tetra park de 1 litro, 
acondicionado em caixa, inviolada livre de 
impurezas que venham comprometer o consumo 
humano e/ou o armazenamento, validade mínima 
90 (noventa) dias, devendo ter informações 
nutricionais conforme registro do Ministério da 

ql, 
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4 	PÃO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e PCT PÃO NOSSO 8000 R$ 	3,00 24.000,00 
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 de 
recebimento com ficha técnica assinada pelo 
tecnólogo de alimentos, laudo e análise fleico 

uÍmico e biológico emitido por órgão competente, 
m produção de no máximo a 03 (três) dias 

MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo PCT MUCILON 2000 R$ 	3,50 7.000,00 
de mingau de cereais sabores milho verde, leite 
condensado, chocolate e coco, contendo farinha de 
milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fálico, 
açúcar cristal maltodextrina, soro de leite, amido 
de milho, leite em pó integral e aroma 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  

Va1, Geral do lote 02 R$ 	 112.000,00 

- 	 Cento e Doze Mil Reais 

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME 	 CNPJ: 19.642.442/0001-60 

RUA NENEN BIRO, 57-ANEXO ROSARIO - BARBALHA - CE 

DATA DE ABERTURA: 16/01/2017 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

BARBALHA-CE, 16 DE iA IRO DE 2017 

1 
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS 

CNPJ: 19.642.44210001-60 

PROPRIETÁRIO 
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CNPJ: 19.642.442/0001-60 CGF: 06721032-5 CEP: 63.180.000 

PARA, Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceará. 

Atraves do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela lei 
Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e, ás clausulas e condições previstas no Edital do PREGÃO 
PRESENCIAL 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 materiais, o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, inclusive 
quanto a forma e prazo de entrega dos materiais 

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 contidas nos anexos do Edital. 

Lo 	13 Gêneros Alimentícios 
IT ESPECIFICAÇÃO TJND MARCA QTD P. UNIT P. TOTAL 
EM  
iT CARNE BOVINA MOÍDA- carne bovina moída PCT GOSTOSINHA 10000 R$ 3,60 36.000,00 

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 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. 

2 POLPA DE FRUTA - sabores diversos, congelada, PCT PRÓ-POLPA 600 R$ 6,60 3.960,00 

nbaIagem plástica de 1 kg, hermeticamente 

fechada e sem perfurações no ato da entrega, com 

registro no ministério da agricultura com produçâo 

de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da 

data de entrega do produto. 

3 FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros,  sadios, KG REGINA 1440 R$ 8,80 12.672,00 

sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo. 

Valor Geral do lote 03 R$ 	52.632,00 
Cinquenta e Dois Mil e Seissentos e Trinta e Dois Reais 

PEDRO FERREIRA Dos SANTOS - ME 	 CNPJ: 19.642.442/0001-60 

RUA NENEN BIRO, 57—ANEXO ROSARIO - BARBALHA - CE 

DATA DE ABERTURA: 1610112017 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS 
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PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

BARBALHA-CE, 16 DE JANEIRO DE 2017 
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~ 
 

1 

Es 

mi 



Lot 	)4 Gêneros Alimentícios  
IT ESPECIFICAÇÃO UNI) MARCA QTD P. UNIT. P. TOTAL 
EM  
1 BATATA INGLESA tipo in natura, de primeira KG IN NATURA 5000 R$ 	3,40 17.000,00 

qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de 
fungos sem indícios de germinação, isenta de 

- sujidades. Adequada ao consumo humano. 
2 BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de KG IN NATURA 2000 R$ 	3,10 6.200,00 

conservação, sem furos ou pontos de deterioração e 

sem marcas de ataques de insetos. 

3 CEBOLA BRANCA- in natura, tamanho médio, KG IN NATURA 3500 R$ 	3,10 10.850,00 
consistência firme, casca livre de fungos, inteira, 

- adequada ao consumo humano.  
4 CENOURA - iii natura, tamanho médio, livre de KG IN NATURA 5000 R$ 	3,00 15.000,00 

- 

impurezas, inteira, adequada ao consumo humano. 

5 	HUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem KG IN NATURA 2000 R$ 	2,30 4.600,00 
imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem 

- impróprios para o consumo e estoque..  

6 CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser íntegros, KG IN NATURA 200 R$ 	11,00 2.200,00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 
tornem impróprios para o consumo. 

7 JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros, KG IN NATURA 250 R$ 	3,40 850,00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 

- tornem impróprios para o consumo.  
8 MACAXEIRA- tipo iii natura deve ser íntegros, KG IN NATURA 600 R$ 	3,30 1.980,00 

sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 

- tornem impróprios para o consumo.  
9 PIMENTÃO— tipo in natura deve ser íntegros, KG IN NATURA 200 R$ 	4,90 980,00 

sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 

- tornem impróprios para o consumo.  

I!1  
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PARA, Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceará. 

Atraves do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela 
lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e, ás clausulas e condições previstas no Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL 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 materiais, o objeto desta licitação, casa sejamos vencedores, 
inclusive quanto a forma e prazo de entrega dos materiais 

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 contidas nos anexos do Edital. 



COMERCIAL SÃO PEDRO 
P. FERREIRA DOS SANTOS - ME 

RUA MARIA EDNA DO NASCIMENTO, 57 ROSARIO BARBALHA - CE 

CNPJ: 19.642.442/0001-60 CGF: 06721032-5 CEP: 63.180.000 

10 TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, KG IN NATURA 400 R$ 	3,70 1.480,00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 

- tornem impróprios para o consumo.  
11 BANANA— in natura, íntegra, sem imperfeições, KG IN NATURA 1500 R$ 	3,30 4.950,00 

sem sujidades, parasitas e qualquer outra coisa 
que a deixe imprópria para o consumo. 

12 IGOIABA - in natura, íntegra, sem imperfeições, KG IN NATURA 1500 R$ 	3,30 4.950,00 
'm sujidades, parasitas e qualquer outra coisa 

Iaue a deixe imirónria iara o consumo.  
Valor Geral do lote 04 R$ 	 71.040,00 

Setenta e Um Mil e Quarenta Reais 

PEDRO FERREIRA DOS SANTOS - ME 	 CNPJ: 19.642.442/0001-60 

RUA NENEN BIRO, 57-ANEXO ROSARIO - BARBALHA - CE 
DATA DE ABERTURA: 16/01/2017 HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

BARBALHA-CE, 16 DE J EIRO DE 2017 

PE RO FERREIRA DOS SANTOS 

CNPJ: 19.642.442/0001-60 
PROPRIETÁRIO 

4 

M/ 


