
Lote: 01 - Gêneros Alimentícios  
Especificação Und Marca Qtd V. Unitário V. Total 

Açúcar - açúcar cristal, embalagem primária plástica de 1kg, livre  
de impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o torne 

impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua 
embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério Kg Olho D'Água 5000 2,91 14.550,00 

da Agricultura, endereço do fabricante e data de fabricação, 
empacotamento e lote do produto. produção de no máximo a 30 

(trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto.  
Alho Processado - branco (pasta), embalado em saco plástico ou 

pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com 
2 aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de Und Super Alho 600 8,61 5.166,00 

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 microorganismos que Kg Kiarroz 1500 3,08 4.620,00 
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.  

- Carne de Seca/Charque - carne de primeira qualidade, limpa sem 
ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, com peso médio de 
500 gramas cada peça, embaladas a vácuo, isentas de aditivos ou Pa Vinheto 2000 13,21 26.420,00 

substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao produto 
e que alterem suas características naturais (flsicas, químicas e 
organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da Agricultura. - 
Colorífico - em pó, homogêneo, obtido de frutos maduros de 

espécies genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de 
coloração vermelho intenso, com características organolépticas 5 próprias com cor e sabor, isento de materiais estranhos a sua Pa 2500 0,62 1.550,00 

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, produto sem 

6 impurezas que comprometam o consumo humano e/ou Kg Kicaldo 500 5,87 2.935,00 
armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias 

na data da entrega. - 

- 
7 

Flocos de Milho - frinha de milho focada pacote de 500g, 100% 
natural, embalagem primária plástica de 500g, livre de impu rezas, Pa ijonomimo 	õuuu 	u,' 	1 

insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornei 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 

Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88)3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08217.2811000140 
Email: alencarsantoscezar@hotmafl.com  

Proposta de Preços 

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 n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 201 7.01.02.1. 
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 ICE, conforme especificações apresentadas abaixo: 



CICIR(J CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88) 3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.28110001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  
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imprópria para o 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. 

Macarrão - tipo espaguete pacote de SOOg, embalagem primária 
transparente de 500g sem a presença de carunchos, insetos e/ou 

8 outros fatores que o tomem impróprio para o consumo humano, 
com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 Pct Estrela 7500 2,18 16.350,00 

(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 tomem impróprio para o consumo humano, 
com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 Und Soya 1200 4,26 5.112,00 

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

Ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras, 
10 livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras partículas que 

comprometam o consumo e o armazenamento, acondicionados em Bdj Novo 1300 10,80 14.040,00 
embalagem própria contendo 30 unidade.  

- Sal - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 1kg, 
livre de impurezas e/ou outros fatores que o tomem impróprio para 

11 o consumo humano. Na embalagem deve constar data de Kg Lebre 800 0,70 560,00 
fabricação/empacotamento. Produção de no máximo a 30 (trinta) 

dias contados a partir da data de entrega do produto.  
- Sardinha em Conserva de Azeite ou Óleo comestível - latas de  

peso líquido de 125g e peso drenado de 84g. 1 qualidade. Produto 
preparado com pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado 

de outras substâncias alimentícias e submetido a processos 
químicos apropriados a cada espécie. A conserva será designada 
pela espécie de pescado que pertence e o modo de apresentação, 

ou seja, produto que tenha por líquido de cobertura, azeite de oliva 
ou óleo comestível adicionado de sal. Ingredientes: sardinha, óleo 

.'... comestível, sal e água de constituição. As conservas de pescado 
12 não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve ser Und Nazi 10000 2,03 20.300,00 

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 20/10/78) e 
Selo do SIF O produto deve estar acondicionado em embalagem 
primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 84g, 

resistentes sem sinais de alterações com estafamento, 
amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer 

modificações na natureza fisica, química ou organolética do 
produto e embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas.  

- 

Farinha de Mandioca Branca - embalagem primaria plástica de -, 
1kg, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros 
fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter 

endereço, data de fabrica, empacotamento e lote. Prazo de Kg Preciosa 1000 3,95 3.950,00 
13 validade deverá constar na embalagem do produto. No ato da 

entrega validade não inferior a 03 (trás) meses. O mesmo devera 
ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 

Ministério da Agricultura. - 

- 

14 
Proteína texturizada de Soja (Carne) - proteína texturizada de soja 

sabor carne, produto desidratado, com umidade permitida escura, Pct Sora 1000 3.590,00  3,59 

lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no  por 

4) 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88) 3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.28110001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  

mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes: proteína texturizada 
de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com 

peso líquido de 400g. 

1 	Valor Total 	1 126.743,0C 
O Valor Total do 'Lote: 01 - Gêneros Alimentícios' é de R$ 126.743,00 (cento e vinte e seis mil setecentos e quarenta e três 

reais) 

Valor Total da Proposta: R$ 126.743,00 (cento e vinte e seis mil setecentos e quarenta e três reais). 
Proponente: CC de Alencar Santos - EPP. 
Endereço: Rua José Marrocos, 248, Salesianos. 
CNPJ: 08.217.281/0001-40. 
Data da Abertura: 16101/2017. 
Horário de Abertura: 09h00min. 

'"razo de Entrega: Máximo 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Janeiro de 2017. 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 

Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88) 3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.28110001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  

Proposta de Preços 

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 n° 

10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n'2017.01.02.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos 

vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda 

escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito / CE, conforme especificações apresentadas abaixo: 

[, 

 

Lote: 02 - Gêneros Alimentícios  
Especificação Und Marca Qtd V. Unitário V. Total 

Biscoito Doce - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1. Contendo  
farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, 

gordura vegetal, soro de leite, amido, sal refinado, estabilizante 
lecitina de soja, aroma idêntico ao natural de baunilha. Com  zero Pct Estrela 5000 3,40 17.000,00 
por cento de gorduras trans. Deverá constar no produto a data de 

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

- Biscoito Salgado - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote de  
400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido fólico (vitamina 139), amido de milho, gordura vegetal, sal 

refinado, açúcar, extrato de malte, soro do leite em pó, estabilizante 
2 lecitina de soja e aromatizante. Acondicionado em fardos de 20 Pct Estrela 5000 2,88 14.400,00 

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 esterilizado (UHT), embalagem tetra  
park de 1 litro, acondicionado em caixa, inviolada livre de 

impurezas que venham a comprometer o consumo humano e/ou o L Maranguape 16000 3,00 48.000,00 
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 da Saúde com validade de Pct Pão Nosso 8000 3,58 28.640,00 
90 (noventa) dias do recebimento com ficha técnica assinada pelo 
tecnólogo de alimentos, laudo e análise fisico químico e biológico 
emitido por orgão 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 

5 
em pó integral e aromas naturais. Embalagem primária de 230g, 

livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que Pct Forma Fácil 2000 3,80 7.600,00 

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 - 1 
jj 



CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88) 3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.281/0001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  
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Valor Total 	1 115.640 

O Valor Total do 'Lote: 02- Gêneros Alimentícios' é de R$ 115.640,00 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta reais) 

Valor Total da Proposta: R$ 115.640,00 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta reais). 
Proponente: CC de Alencar Santos - EPP. 
Endereço: Rua José Marrocos, 248, Salesianos. 
CNPJ: 08.217.281/0001-40. 
Data da Abertura: 16/01/2017. 
Horário de Abertura: 09li00min. 
Prazo de Entrega: Máximo 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra. 

,4alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Janeiro de 2017. 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88)3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.28110001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  

Proposta de Preços 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 0  8.666/93 e Lei n° 

10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão O  201 7.01.02.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos 

vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda 

escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito / CE, conforme especificações apresentadas abaixo: 

Lote : 03- Gêneros Alimentícios  
litem Especificação Und Marca Qtd V. Unitário 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%. 

1 O mesmo deverá terem sua embalagem registro do Ministério da Pct Gostosinha 10000 3,70 37.000,00 
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. 1 
Polpa de Fruta - sabores diversos, congelada, embalagem plástica de 

2 1kg, hermeticamente fechada e sem perfurações no ato da entrega, Pet Danny Frutv 600 6,60 3 960 00 com registro no ministério da agricultura com produção de no máximo 
a 03 (três) diascontados a partir da data de entrega do produto  

Frango - tipo ia natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, 
3 livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o Kg Norte 1440 6,60 9.504,00 

tornemimprópriospara oconsumo. 1 
Valor Total 50.464,00 

O Valor Total do 'Lote: 03- Gêneros Alimentícios' é de R$ 50.464,00 (cinqüenta mil quatrocentos e sessenta e 
quatro reais) 

,Xalor Total da Proposta: R$ 50.464,00 (cinqüenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). 
oponente: CC de Alencar Santos - EPP. 

Endereço: Rua José Marrocos, 248, Salesianos. 
CNPJ: 08.217.281/0001-40. 
Data da Abertura: 16/01/2017. 
Horário de Abertura: 09h00min. 
Prazo de Entrega: Máximo 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 	

li,  

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Janeiro de 2017. 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Sal esiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88)3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.2811000140 
Eniail: alencarsantoscezar@hotmail.com  

Proposta de Preços 

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 n° 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n° 2017.01.02.1. 
Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso 

sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de 

merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito / CE, conforme especificações 
apresentadas abaixo: 

Lote :04- Gêneros Alimentícios  

Item Especificação Und Marca Qtd V. Unitário V. Total 
Batata Inglesa - tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho 

1 grande casca lisa, livre de fungos sem indícios de germinação, Kg Produtor 5000 3,23 16.150900 
isenta de_  sujidades. 	aoconsumohumano.  _Adequada 

Beterraba - tipo in natura, em bom estado de conservação, sem 
2 furos ou pontos de deterioração e sem marcas de ataques de Kg Produtor 2000 2,94 5.880,00 

insetos.  

3 Cebola Branca - in natura, tamanho médio, consistência firme, 
Produtor 3500 2,75 9.625 00 casca l ivre de fungos, inteira, 	ao consumo humano. _mteira,_adequada 

4 Cenoura - in natura, tamanho médio, livre de impurezas, Kg Produtor 5000 2,39 11.950,00 i nteira adequada ao consumo humano. 
Chuchu - devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre 5 de impurezas, sujidades, parasitas e outras substâncias que o Kg Produtor 2000 2,55 5.100,00  

tomem impróprios para o consumo humano.  

Cheiro Verde - tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem 
6 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras Kg Produtor 200 10,56 2.112,00 

substâncias que 	tomem 	pr
. 
 o para o consumo.  _o 	_impró 

Jerimum - tipo in natura dever ser íntegros, sadios, sem 
7 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras Kg Produtor 250 3,72 930,00 

substâncias que o tornem impróprios para o consumo.  

Macaxeira - tipo in natura dever ser íntegros, sadios, sem 
8 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras Kg Produtor 600 3,52 2.112,00 

substâncias que 	tornem 	 o_consumo.  _o 	_impróprios _para 
Pimentão - tipo iii natura dever ser íntegros, sadios, sem 

9 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras Kg Produtor 200 5,14 1.028,00  
substâncias 	tornem impróprios para o_consumo.  _que _o 
Tomate - tipo in natura dever ser íntegros, sadios, sem 

10 imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras Kg Produtor 400 3,92 1.568,00 
substânciasqueo tomem impróprios para oconsumo.  

Banana - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, 
11 parasitas e qualquer outra coisa que a deixe imprópria para o Kg Produtor 1500 2,63 3.945,00 

consumo.  

Goiaba - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, 
12 parasitas e qualquer outra coisa que a deixe imprópria para o Kg Produtor 1500 3,58 5.370900 

consumo. _______ ____ 

~1 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88) 3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.28110001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  

I Valor Total 1 65.770,0( 
O Valor Total do 'Lote : 04 - Gêneros Alimentícios' é de R$ 65.770,00 (sessenta e cinco mil setecentos e setenta 

reais) 

Valor Total da Proposta: R$ 65.770,00 (sessenta e cinco mil setecentos e setenta reais). 
Proponente: CC de Alencar Santos - EPP. 
Endereço: Rua José Marrocos, 248, Salesianos. 
CNPJ: 08.217.281/0001-40. 
Data da Abertura: 16101/2017. 
Horário de Abertura: 09h00min. 
Prazo de Entrega: Máximo 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compra. 

,-%alidade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Juazeiro do Norte/CE, 09 de Janeiro de 2017. 
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CICERO CEZAR DE ALENCAR SANTOS 
Rua José Marrocos, 248 - CEP: 63.050-245 - Salesiano 
Juazeiro do Norte - Ceará / Fone (Fax): (88) 3512-9262 

C.G.F :06.210.286-9 - C.N.P.J: 08.217.28110001-40 
Email: alencarsantoscezar@hotmail.com  

\\ç7J  

À Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE 
Pregão Presencial n° 2017.01.02.1 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição 
de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito / CE, conforme 
especificações contidas nos anexos deste Edital. 

Declarações da Proposta 

Declaração (Subitem 4.5.1) 
A pessoa jurídica C.C. de Alencar Santos - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 08.217.281/0001-40, estabelecida 

a Rua José Marrocos, 248, Bairro: Salesiano - Juazeiro do Norte/CE, ora representada pelo Sr. Cicero Cezar de 
Alencar Santos, inscrito no CPF sob o n° 060.477.853-87 e portador do RG n° 2002098100057-SSP/CE, DECLARA, 
para os devidos fins de direito, especialmente para fms 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 ofertadosí 
presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

Declaração (Subitem 4.5.2) 
A pessoa jurídica C.C. de Alencar Santos - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 08.217.28110001-40, estabelecida 

na Rua José Marrocos, 248, Bairro: Salesiano - Juazeiro do Norte/CE, ora representada pelo Sr. Cicero Cezar de 
Alencar Santos, inscrito no CPF sob o n° 060.477.853-87 e portador do RG n° 2002098 100057-SSP/CE, DECARA, 
para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município,4e Farias 
Brito / CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. / 

Declaração (Subitem 4.5.3) 
A pessoa jurídica C.C. de Alencar Santos - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 08.217.28110001-40, estabelecida 

na Rua José Marrocos, 248, Bairro: Salesiano - Juazeiro do Norte/CE, ora representada pelo Sr. Cicero Cezar de 
Alencar Santos, inscrito no CPF sob o n° 060.477.853-87 e portador do RG n° 2002098100057-SSP/CE, DECLARA, 
'ara os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Farias 
drito / CE, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossahabjjitação para 
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de decla,jír ocorrências 
posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93. / 

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

O 	Re 
Fir 

o 

o  

Juazeiro do Nort 

Io:éj :7 

CC/ 

0d 09 	de 2017. 

( SANTOS - EPP A 

r 	_$ 

'r) 4 
agPirra dei 
Sacrevonl» Autor 



4'SÁ 	 / 
ILTON I)t SCLIS& SÁ 
IÀL MÀT4S, 11- G 12- N~ I-CI1ZCTL 
VLÁS LÁ M 	 - CIE 
ri; 1).49t4t 'C1-4* 

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. 

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de 

distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, conforme 

especificações apresentadas abaixo. 

Lote: 01 - Gêneros Alimenticios 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA V. UNIT V. TOTAL 

AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica d 

1 kg, livre de impurezas, umidade ou qualquer outro 

fator que o torne impróprio ao consumo humano. O 

mesmo deverá ter em sua embalagem registro do 

Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, KG 5000 LAYSA 2,80 14.000,00 

endereço 	do 	fabricante 	e 	data 	de 	fabricação, 

empacotamento e lote do produto. Produção de n 

máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de 

entrega do produto. 
1 

- ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em 

saco 	plástico 	ou 	pote 	plástico 	atóxico, 	pesando 

aproximadamente SOOg, com aspecto, cor, cheiro e 
UND 600 IN-NATURA 8,50 5.100,00 

sabor próprios, firme . intacto, livre de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 6 

2 (seis) meses.  

Wton de Sousa Sã ME 
PROPRIETÁRIO 

rNPJ: 19.496.426/0001-06 
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ARROZ 	BRANCO 	- 	 embalagem, 	saco 	plástico 
! 

FL_____ 

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 microrganismo que possam torna- KG 1500 CAÇARROLA 3,00 4.500,00 

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. 

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, 	isentas 	de 	áditivos 	OU 

substâncias estranhas a produto, que sejam impróprias 
PCT 2000 YOKI 13,12 26.240,00 

ao consumo e que alterem suas características naturais 

(físicas, químicas - organolépticas), inspecionadas pelo 

Ministério da Agricultura. 

COLORíFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos 

maduro 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. 
PCT 2500 SÃO BRAZ 0,60 1.500,00 

Embalagem primária de 100 gramas, com produção de 

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

de entrega do produto. 

FEIJÃO 	MULATINHO 	- 	 grãos 	inteiros 	e 	sadios, 

embalagem 	de 	1kg, 	inviolada, 	com 	registro 	do 

Ministério da Agricultura, produto sem impurezas que 

comprometam 	o 	consumo 	humano 	e/ou 
KG 500 K-CALDO 6,00 3.000,00 

armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 

6 (noventa) dias na data da entrega.  

FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho flocada pacote d 

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 
PCT 8000 BONOMILHO 1,10 8.800,00 

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. 

Í /itZSousaSrME 
PROPRIETÁRIO 
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MACARRÃO 	- 	 tipo 	espaguete 	pacote 	de 	500g, 

embalagem 	primária transparente de 500g sem a 
O L................ 

presença de carunchos, insetos e/ou outros fatores que 
\\ 

o tornem impróprio para o consumo humano, com 
PCT 7500 FORTALEZA 2,15 16.125,00 

prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 

04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data 

de fabricação/empacotamento e lote, constar data de 

fabricação/empacotamento e lote. 
8 

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

amassaduras 	e/ou 	outros 	fatores 	que 	o 	tornem 

impróprio para o consumo humano, com prazo de 
U 1200 SOVA 4,20 5.040,00 

validade no ato d 	recebimento 	não inferior a 04 

(quatro) meses. Na embalagem deve constar data de 

9 fabricação/empacotamento e lote.  

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

rachaduras, 	livre de sujidades, 	parasitas, fungos ou 

outras partículas que comprometam o consumo e o BDJ 1300 CARIRI OVOS 10,80 14.040,00 

armazenamento, 	acondicionados 	em 	embalagem 

10 própria contendo 30 unidade.  

SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica 

d 1kg, livre de impurezas e/ou outros fatores que o 

tornem 	impróprio 	para 	o 	consumo 	humano. 	Na 

embalagem 	deve 	constar 	data 	de KG 800 SAMARA 0,60 480,00 

fabricação/empacotamento. Produção de no máximo a 

30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do 

11 produto.  

SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLE( COMESTÍVEL - 

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

Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, 

cozido 	ou 	curado 	adicionado 	de 	outras 	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 
12 deve se apresentar isento de sujidades, parasitas e larvas. UND 10000 88 2,40 24.000,00 

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 

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. 

1 Ç à 
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FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem 
 

primaria plástica de 1 Kg, livre de impurezas, insetos, \ 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem 

imprópria para o consumo. Deve conter endereço, data 

de fabrica, empacotamento e lote. Prazo de validade KG 1000 K-CALDO 3,80 3.800,00 

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 Agricultura. 

13  

PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína 

texturizada 	de 	soja 	escura, 	sabor 	carne, 	produto 

desidratado, com umidade permitida por lei, isento de 

impurezas, contendo datas de validades de no mínimo PCT 1000 IN-NUTRI 3,50 3.500,00 

120 	(cento 	e 	vinte) 	dias. 	Ingredientes: 	proteína 

texturizada 	de 	soja. 	Embalada 	em 	sacos 	plásticos 

14 
transparentes, pacotes com peso líquido de 400g. 

TOTAL 130.125,00 

VALOR POR EXTENSO: CENTO E TRINTA MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS 

Lote: 02- Gêneros Alimenticios  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA V. UNIT V. TOTAL 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1 

Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácido fólico açúcar, gordura vegetal, soro de leite, 

amido, sal refinado estabilizante lecitina de soja, aroma 
3,70 18.500,00 

idêntico ao natural de baunilha. Comzero 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. 
1 PCT 5000 FORTALEZA  

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 pó, estabilizante 

lecitina de soja e aromatizante Acondicionado em 3,00 15.000,00 

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. 
2 PCT 5000 FORTALEZA  

Wilton de Sousa Sá - ME 
PROPRIETÁRIO 
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LEITE 	LONGA VIDA 	- 	 produto 	pasteurizado 	(UHT) L 
embalagem tetra park dei litro, acondicionado em /1 

- 

caixa 	inviolada 	livre 	de 	impurezas 	que 	venham 	a 

comprometer 	consumo 	humano 	e/ou 	o 3,10 49.600,00 
armazenamento, validade mínima 90 (noventa) dias, 

devendo 	ter 	informações 	nutricionais 	conforme 

registro do Ministério da Agricultura. 
3. L 16000 ITALAC  

PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos 

de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por 

pacote 	Inviolados. 	Composição: 	farinha 	de 	trigo 

enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. 

Registro no Ministério da Saúde com validade de 90 

(noventa) 	dias 	do 	recebimento 	com 	ficha 	técnica 
3,40 27 200 00 

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. 

4 PCT 8000 DA CASA  

MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de 

mingau 	de 	cereais, 	sabores 	milho 	verde, 	leite 

condensado, chocolate e coco, contendo farinha de 

milho pré-gel enriquecida com ferro e acido fálico, 

açúcar cristal, maltodextrina, soro de leite amido de 

milho, 	leite 	em 	pá 	integral 	e 	aromas 	naturais 

Embalagem 	primária 	de 	230g, 	livre 	de 	impurezas, 

insetos mofo ou bolores e/ou outros fatores que a 3,70 7.400,00 

tornem 	imprópria 	para 	o 	consumo. 	Deve 	conter 

endereço, data de fabricação empacotamento e lote. 

Prazo de validade deverá constar na embalagem do 

produto, no ato da entrega validade não sendo inferior 

a 06 (seis) meses. O mesmo deverá ter em sua 

embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA 

Ministério da Agricultura. 
PCT 2000 IN-NUTRI  

TOTAL 117.700,00 

VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZESETE MIL E SETECENTOS REAIS 

Lote: 03 - Gêneros Alimenticios 	 ] 

FiiMI ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA V. UNIT V. TOTALJ 

1 
Wilton de Sousa Sá - ME 
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o .L__.... CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina moída congelada 1 

apresentada em pacotes de 500g, a gordura não deve \ 
conte ranço, livre de impurezas e sem características da 

presença 	de 	micro-organismos 	ou 	insetos 	que 

impossibilitem o consumo humano. Comdesgelo não 

superior 	a 	20%. 	O 	mesmo 	deverá 	ter 	em 	sua PCT 10000 FORTALEZA 3,60 36.000,00 
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. 

1 

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

sem perfurações no ato da entrega, com registro no 

ministério da agricultura com produção de no maximo 
PCT 600 FORTALEZA 6,60 3.960,00 

a 03 (três) dia contados a partir da data de entrega do 

2 produto.  

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

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas. e 

outra substâncias que o tornem impróprios para o 
KG 1440 ITALAC 5,80 8.352,00 

3 consumo. 

TOTAL 48.312,00 
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS 

Lote: 04- Gêneros Alimenticios  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE MARCA V. UNIT V. TOTAL 

BATATA 	INGLESA 	- 	tipo 	in 	natura, 	de 	primeira 

qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos 
3,30 16.500,00 

sem 	indícios 	d 	germinação, 	isenta 	de 	sujidades. 

1 Adequada ao consumo humano KG 5000 IN-NATURA  

BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de 

conservação, sem furos ou pontos de deterioração e 3,10 6.200,00 

2 
sem marcas d€. ataques de insetos. 

KG 2000 IN-NATURA  

CEBOLA 	BRANCA 	- 	in 	natura, 	tamanho 	médio, 

consistência 	firme, 	casca 	livre 	de 	fungos, 	inteira, 3,10 10.850,00 

3 adequada ao consumo humano. KG 3500 IN-NATURA  

CENOURA 	- 	in 	natura, 	tamanho 	médio, 	livre 	de 
3,10 15.500,00 

impurezas, inteira, adequada ao consumo humano. 
KG 5000 IN-NATURA  

CHUCHU 	- 	devem 	ser 	íntegros, 	sadios, 	sem 

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 2,40 4.800,00 
outras substâncias que o tornem impróprios para o 

5 consumo e estoque. KG 2000 IN-NATURA  

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

sem 	imperfeições, 	livre 	de 	impurezas, 	sujidades, 11,20 2.240,00 
parasitas e outras substâncias que o tornem impróprios 

lN-NATUR>'  
6 para o consumo. KG __ 200 _____ 

- --.--. 
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JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros, sadios, - 

sem 	imperfeições, 	livre 	de 	impurezas, 	sujidades, - 

parasitas e outras substancias que o tornem impróprios 360 9000 

7 para o consumo. KG 250 IN-NATURA  
MACAXEIRA- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, 

sem 	imperfeições, 	livre 	de 	impurezas, 	sujidades, 

parasitas e outra substâncias que o tornem impróprios 
3,40 2.040,00 

8 para o consumo. KG 600 IN-NATURA  
PIMENTÃO— tipo in natura deve ser íntegros, sadios, 

sem 	imperfeições, 	livre 	de 	impurezas, 	sujidades, 

parasitas e outra substâncias que o tornem impróprios 
5,00 1.000,00 

9 para o consumo. KG 200 IN-NATURA  
TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, sadios, 

sem 	imperfeições, 	livre 	de 	impurezas, 	sujidades, 

parasitas e outra substancias que o tornem impróprios 
1.520,00 

 
3,80 

10 para o consumo. KG 400 IN-NATURA  

BANANA— in natura, íntegra, sem imperfeições, sem 

sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe 3,30 4.950,00 

11 imprópria para o consumo. KG 1500 IN-NATURA  

GOIABA - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem 

sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe 3,40 5.100,00 

12 imprópria para o consumo. KG 1500 IN-NATURA  

TOTAL 71.600,00 

VALOR POR EXTENSO: SETENTA E UM MIL E SEISSENTOS REAIS 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 367.737,00 - TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE 

REAIS 

PROPONENTE: WILTON DE SOUSA SÁ - ME 

ENDEREÇO: RUA EMAR MATOS, 11- G12 - NOVO HORIZONTE 

'CNPJ N2 19.496.42610001-06 

DATA DE ABERTURA: 16 DE JANEIRO DE 2017 
HORA DE ABERTURA: 09:00 HORAS 
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

Lavras da Mangabeira - CE, 16 de janeiro de 2017 

WILTON DE SOUSA SA 

CPF: 046.459.873-72 CARGO: PROPRIETÁRIO 

Onde  Sousa Sá -ME 
PROPRIETÁRIO 

PJ: 19496,426/000106 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO— CE 

PREGÃO N9  2017.01.02.112017 

A EMPRESA WILTON DE SOUSA SÃ - ME inscrita no CNPJ: 19. 496.42610001-06 com 

sede na Rua Emar Matos, 11-G12, NOVO HORIZONTE, TEL: (88) 9985-2135, BANCO: 

BRADESCO - Agência n2 5396-1 - Conta Corrente n2 0001679-9, DECLARA: 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 

licitatório, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, que tem pleno conhecimento de todos os 

parâmetros e elementos dos produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório 

e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo 

licitatório, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, que concorda integralmente com os 

termos deste edital e seus anexos. 

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

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. 

Lavras da Mangabeira - CE, 12 de janeiro de 2017 

WILTON DE SOUSA SÁ 

CPF: 046,459.873-72 CARGO: PROPRIET 

Wilton de Sousa Sá - ME 
PROPRIETÁRIO 

CNPj: 19.496,425/000106/TJR 


