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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° 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 Brita/CE, 
conforme especificações apresentadas abaixo. 

Lote: 01 - Gêneros Alimentícios 

Item Espeficicação Unid. Qtde. Marca V. Unit V.Total 
01 AÇÚCAR - açúcar cristal, KG 5000 Sertão 2,90 14.500, 

embalagem primária plástica 00 
de 1 kg, livre de impurezas, 
umidade ou qualquer outro 
fator que o tome impróprio a 
consumo humano. O 
mesmo deverá ter em sua 
embalagem registro de 
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.  

02 ALHO PROCESSADO - UNO 600 Krop 8,50 5.100,0 
branco (pasta), embalado O 
em 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.  
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03 ARROZ BRANCO - KG 1500 Catarinão 3,00 4.500,0 

embalagem, saco plástico O 
transparente 
hermeticamente fechado 
com 1 kg. Tipo 1, não 
parbonzado, polido 
constituído de grãos inteiros, 
com teor de umidade 
máxima de 15%, livre de 
impurezas: inseto de 
microrganismos que possam 
tomá-lo impróprio para 
consumo humano ou 
comprometer o 
armazenamento. Validade 
mínima de 180 dias a partir 
da data da entrega. Deve ter 
informações nutncionais na 
embalagem conforme o 
Ministério da Agricultura.  

04 CARNE DE PCT 2000 Beff 12,50 25.000, 
SECA/CHARQUE - carne de 00 
primeira 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 substâncias estranhas ao 
produto, que sejam 
impróprias ao consumo e 
que alterem suas 
características naturais 
(físicas, químicas e 
organotépticas), 
inspecionadas pelo 
Ministério da Agricultura.  

05 COLORIFICO - em pó, PCT 2500 S.Clara 0,60 1.500,0 
homogêneo, obtido de frutos O 
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 a partir de data de 
entrega do produto.  

06 FEIJÃO MULATINHO - KG 500 Carioca 
7,J1  

6,00 3.000,0 
grãos inteiros e sadios, o 
embalagem de 1kg, 
inviolada, com registro do  
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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. 

07 FLOCOS DE MILHO - PCT 8000 S.Clara 1,00 8.000,0 
Farinha de milho focada O 
pacote de 500g, 100% 
natural, embalagem primária 
plástica de 5009, livre de 
impurezas, insetos, mofo ou 
bolores e/ou outros fatores 
que a tomem 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 (seis) meses.  

08 MACARRÃO - tipo PCT 7500 S.Clara 2,00 15.000, 
espaguete pacote de 500g, 00 
embalagem primária 
transparente de 500g sem a 
presença de carunchos, 
insetos e/ou outros fatores 
que o tomem 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.  

09 OLEO - óleo de soja UND 1200 Liza 4,25 5.100,0 
embalagem PET 900m, sem O 
amassaduras e/ou outro 
fatores que o tomem 
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.  

10 OVO - ovo de galinha, BDJ 1300 DSovos 	' 11,00 14.300, 
marrom ou branco médio, /7 00 
sem rachaduras, livre de 
sujidades, parasitas, fungos 
ou outras partículas que  
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comprometam consumo e o 
armazenamento, 
acondicionados em 
embalagem própria 
contendo 30 unidades. 

11 SAL - sal iodado refinado, KG 800 Tucano 0,60 480,00 
embalagem primária plástica 
de 1 kg, livre d 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 UND 10000 Rubi 2,50 25.000, 
CONSERVA DE AZEITE 00 
OU ÓLEO COMESTÍVEL - 
latas de peso líquido de 
125g e peso drenado de 
84g. 1 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 não deverão ter 
cheiro ardido ou rançoso. O 
produto deve se apresentar 
isenta de sujidades, 
parasitas e larvas. O 
produto e suas condições 
deverão estar de acordo 
com a NTA 10 (Normas 
Técnicas para Conserva de 
Pescado - Decreto 2.486 de 
20110178) e Selo do SIF O 
produto deve estar 
acondicionado em 
embalagem primária de 
latas de peso líquido de  
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125g e peso drenado de 
84g, resistentes sem sinais 
de alterações com 
estufamento, amassamento, 
vazamento, corrosões 
internas, bem com 
quaisquer modificações na 
natureza física, química ou 
organoléptica do produto e 
embalagem secundária de 
caixas de papelão 
reforçadas. 

13 FARINHA DE MANDIOCA KG 1000 Yoky 3,90 3900,0 
BRANCA - Embalagem O 
primaria plástica de 1 Kg, 
livre de impurezas, insetos, 
mofo ou bolores e/ou outros 
fatores que tomem 
imprópria para o consumo. 
Deve conter endereço, data 
de fabricação 
empacotamento e lote. 
Prazo de validade deverá 
constar na embalagem de 
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. 

14 PROTEÍNA TEXTURIZADA KG 1000 Sora 3,50 3.500,0 
DE SOJA (CARNE)- O 
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, 
pacotes com peso líquido de 
400g. 

Total 132.630, 
00 

1 
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Lote: 02- Gêneros Alimentícios 

Item Espeficicação Unid. Qtde. Marca V. Unit V.Total 
01 BISCOITO DOCE - tipo PCT 5000 Pellagio 3,50 17.500, 

Mana, pacote de 4009, tipo 00 
3x1. 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 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 
inferior a 04 (quatro) meses.  

02 BISCOITO SALGADO - PCT 5000 Peilagio 3,00 15.000, 
biscoito salgado tipo cream 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, 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. 

03 LEITE LONGA VIDA - L 16000 ltalac 3,00 48.000, 
produto esterilizado (UHT), 00 
embalagem tetra park de 1 
litro, acondicionado em 
caixa, inviolada livre de 
impurezas que venham Adl 
comprometer o consumo 
humano e/ou o 
armazenamento, validade 
mínima 90 (noventa) dias, 
devendo ter informações \ 
nutricionais conforme  
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registro do Ministério da 
Agricultura. 

04 PÃO - tipo hot dog, fresco, PCT 8000 Da casa 3,50 28.000, 
embalagem primária e 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 tísico 
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. 

05 MISTURA PARA MINGAU- PCT 2000 Nestlé 3,50 7.000,0 
Mistura para preparo de O 
mingau de cereais sabores 
milho verde, leite 
condensado, chocolate e 
coco, contendo farinha de 
milho pré-gel enriquecida 
com ferro e acido fálico, 
açúcar cristal, maltodextrina, 
soro de leite, amido de 
milho, leite em pó integral e 
aromas naturais. 
Embalagem primária de 
230g, livre de impurezas, 
insetos, mofo ou bolores 
e/ou outros fatores que a 
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 115.500, 

- , 

O0 
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Lote 03- Gêneros Alimentícios 

Item Espeficicação Unid. Qtde. Marca V. Unít V.Total 
01 CARNE BOVINA MOIDA - PCT 10000 Gostosinha 3,70 37.000, 

carne bovina moída oo 
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. 

02 POLPA DE FRUTA - PCT 600 JuaFrut 6,50 3.900,0 
sabores diversos, o 
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 máximo a 
03 (três) dias contados a 
partir da data de entrega do 
produto. 

03 FRANGO- tipo in natura KG 1440 Da Casa 8,50 12.240, 

deve ser íntegros, sadios, 00 

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

0)r 	Total 53.140,0 
o 
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01 BATATA INGLESA - tipo in KG 5000 In Natura 
l325Ioo 

16 250 
natura, de primeira . , 

qualidade, tamanho grande 
casca lisa, livre de fungos 

sem indícios de germinação, 

isenta de sujidades. 

Adequada ao consumo 
humano. 

3,00 6.000,0 BETERRABA - tipo in KG 2000 In Natura 
natura, em bom estado de O 
conservação, sem furos ou 
pontos de deterioração e 
sem marcas de ataques de 
insetos. 

03 CEBOLA BRANCA - in KG 3500 In Natura 3,00 10.500, 
natura, tamanho médio, 00 
consistência firme, casca 
livre de fungos, inteira, 
adequada ao consumo 
humano.  

04 CENOURA - in natura, KG 5000 lnNatura 3,00 i000, 
tamanho médio, livre de 00 
impurezas, inteira, 
adequada ao consumo 
humano.  

05 CHUCHU - devem ser KG 2000 In Natura 2,50 5.000,0 
íntegros, sadios, sem O 
imperfeições, livre de 
impurezas, sujidades, 
parasitas e outras 
substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo 
e estoque.  

06 CHEIRO VERDE- tipo in KG 200 In Natura 10,00 2.000,0 

natura deve ser íntegros, o 
sadios, sem imperfeições, 
livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras 
substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo.  

07 JERIMUM--- tipo in natura KG 250 In Natura 3,50 875,00 

deve ser íntegros, sadios, 
sem imperfeições, livre de 
impurezas, sujidades, 
parasitas e outras 
substâncias que o tomem 

____ 
08 

impróprios para o consumo. 
MACAXEIRA- tipo in natura G 600 Natura i) - 2.100,0  

deve ser íntegros, sadios, 
O 

sem imperfeições livre de 
impurezas, sujidades, 1 1 

Rua Betô Farias, N° 165, Centro, Baixio, Ceará CEP: 63.320-000. 
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parasitas e outras - 

substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo.  

09 PIMENTÃO— tipo in natura KG 200 In Natura 5,00 1.000,0 
deve ser íntegros, sadios, O 
sem imperfeições, livre de 
impurezas, sujidades, 
parasitas e outras 
substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo.  

10 TOMATE-.- tipos in natura KG 400 In Natura 3,50 1.400,0 
devem ser íntegros, sadios, O 
sem imperfeições, livre de 
impurezas, sujidades, 
parasitas e outras 
substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo.  

11 BANANA— in natura, KG 1500 In Natura 3,00 4.500,0 
íntegra, sem imperfeições, O 
sem sujidades, parasitas e 
qualquer outra coisa que a 
deixe imprópria para o 
consumo.  

12 GOIABA— in natura, KG 1500 lnNatura 3,00 4.500,0 
íntegra, sem imperfeições, O 
sem sujidades, parasitas e 
qualquer outra coisa que a 
deixe imprópria para o 
consumo.  

Total 69.125,0 
o 

Valor Total da Proposta: R$370.395,00(Trezentos e Setenta Mil, Trezentos e Noventa e Cinco 

Reais) 

Proponente: Francisco de Assis Lisboa Ferreira - ME 

Endereço: Rua Betô Farias, N° 165, Centro, Baixio/CE, CEP: 63320-000 

CNPJ: 00.989.40410001-50. 

Data da Abertura: 1610112017. 

Horário de Abertura: 09h00min. 

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: 16 de Janeiro de 2017. 

Assinatura do Proponente 
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DECLARAÇÃO 1- PREGÃO N° 2017.01.021 

FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FERREIRA - ME, localizado na Rua Betô Farias, N° 165, 
Centro, Baixio/CE, portador do CNPJ: 00.989.40410001-50, 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 licitatórios 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. 

-(e 

Cidade/Estado. 

DECLARANTE 

DECLARAÇÃO II - PREGÃO N°2017.01.02.1 

FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FERREIRA - ME, localizado na Rua BetÔ Farias, N° 165, 
Centro, Baixio/CE, portador do CNPJ: 00.989.404/0001-50, 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. 

Cidade/Estado. 

Y') /(/'v1-' 5íl--fiI 
/ 

DECLARANTE 

DECLARAÇÃO III - PREGÃO N°2017.01.02.1 

FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FERREIRA - ME, localizado na Rua Betô Farias, N° 165, 
Centro, Baixio/CE, portador do CNPJ: 00.989.40410001-50, 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 Iicitatóno, bem assim r" 

cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do ar , 	CARTORIO D020  OFICIO 

Lei n. °  8.666193. 	 PÇAADEMARBARBOSA 77 

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

RPUMIRIM - LtPFV\ 

VÁLIDO SOMENTE COM 
SELO DE AUTENTICIDADE 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Prefeitura Mumicipal de Farias Brito - CE Çy3 	 CÀP Pregão Presencial N» 2017.01.02.1 

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, 
conforme especificações apresentadas abaixo. 

Lote: 01 Gênero Alimentíeins 

Item Especificação Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Total 
01 AÇUCAR - açúcar cristal, embalagem primária  kg 5.000 Vo zuza R$ 2,75 R$ 13.750M0 

plástica d 1 kg, livre de impurezas, umidade ou 
qualquer outro fator que o torne impróprio ao i 1 
consumo humano. O mesmo deverá ter em sua 
embalagem registro do Ministério da Saúde, 1 
ANVISA, Ministério da Agricultura, endereço do 
fabricante e data de fabricação, empacotamento e 
lote do produto. Produção de no máximo 30 

• (trinta), dias contados a partir da data de entrega  
do Produto.  

02 ALHO PROCESSADO - branco (pasta), Unid 600 Regina R$ 8,10 R$ 4.8605,00. 
embalado em saco plástico ou pote plástico 1 
atóxico, pesando aproximadamente SOOg, com 
aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme 
'intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas 
e larvas,validade niininiade 6(seis) meses.  

03 ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico kg 1.500 pop R$ 2,90 R$ 4.350,00 
transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 
Tipo 1. não parabolizado. polido, constituído de 
grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 
15%, 	livre 	de 	impurezas: 	inseto 	de 
microrganismo que possam toma-lo impróprio 

1 
/ 

para consumohumano ou comprometer o 
armazenarnento. Validade mínima de 180 dia a 
j)&tff ua uata ua 	flu 	a. i.# w 	ta irn.niiicu.0 

1: nutriciona sua embalagem conforme o Ministério 
da Agricultura.  - 

04 CARNE DE SECA/CHARQUE - carne de pct 2.000 • Duboi R$ 12,50 • R$ 25.000, 00 

primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, 1 1 
pouca gordura, sem pelancas, om peso rtódto cL 

peç,a, =baladas vácuo, isentas 500 gramas cada. 1 
de aditivos ou substâncias estranhaS 	pooduto •L 

PáaIna  

ENDEREÇO AV AILTON GOMES N° 1973 - BAIRRO PIRAJA - CEP 63.034-005 
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que sejam impróprias ao consumo e que alterem 
suas umaUelisíleas iiaiwais (fisicas, químicas-
organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da 

05 
frutos maduro de espécies genuínos, grãos sãos, 

1 limpos, dessecados moídos de coloração 
; característica 

i 	1  organolépticas próprias como cor e sabor, isento  
de materiais estranhos a sua espécie. Embalagem 
primária de 100 grafias ., com produção de no 
máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da 

1 data de titn 	i-fA flTflhiiJtt . 	 ... 	-.......-'. . .. ______ 	 1 

06 	FE1JAOMULAT1NHO grãos .üose sadios, kg 	500 	Í . Real 	R$ 5,75 	. R$ 2875,O0 embalagem de Ikg, inviolada, com registro do 
1 , 	Ministério da Agricultura, produto sem 

impurezas que comprometam o consumo humano 
efu rrnazenainentc, PM70 de validade não 
inferiora 
90 (noventa) dias na data da entrega 	 1 	 _ 

07 	FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada pct t S.00o Coringa R$ 1,1.0 	R$ 8.80Q00 
pacote de 500g, 100% natural, embalagem 
primária plástica de 500g, livre de impurezas. 

1 inç.itnç mofo 'u hnlnreç /on outros ftnr n 

tornem mipropria para o consumo. Deve conte 
data de fabricação, empacotamento e lote -. Prazo 
de validade deverá constar na embalagem do . 
produto, no ato da entrega validade não sendo 
inferior a 06 (seis) meses,  

08 	1vIACARRAO - tipo espaguete pacote de 500g,. pet 	. 7.00 	Favorita R$ 2,00 , 	 1* 1.000,00 
embalagem primária transparente de 500g sem a 
presença de carunchos insetos e/ou outros fatores 
que o tomem impróprio para o consumo humano, 

.' 

	

	com prazo de validade no ato do recebimento não 
ifior 404 (quatro) iaees. Na enbalagein deve 
consta data de fabricação/empacotamento ekte. 	 1 

IR$jjOLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1-, Unid. 1.200 soya 	4,00 	R$ 4.800,00 
1 sem amassaduras e/ou outros fatores que o•• 

tornem impróprio para o consumo humano, com 
prazo de validade no ato de recebimento não 

( (,frr 	ml-1 
constar data de fabricação/empacotamento e lote. 

io 	ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, bdj 	1.300 Kariri 1  R$ 10,00 	R$ 13.000,00 
1 sem rachaduras, livre de sujidades, parasitas, 

fungos ou outras partículas que comprometam o 
consumo e o armazenamento acondicionados em 
embalagemprÓpria contendo 30 unidade 

ii 	SAL - sai iodado refinado, embalagem primária kg 	: 	campeão R$ 0,65 	1 R$ 520,00 
plástica de 1kg, livre de impurezas e/ou outros 
fatores que o tomem impróprio para o consumo 
humano. Na embalagem deve constar data de 
fabricaeào/empacotaflieflto. Produção de no 

1 máximo a 30 (trinta) dias contados da . 

ii 
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12 

data  de  en~~Ea do produto. 	-T- 
SARDiNHA EM CONSERVA DE AZEITE OU j ünió 
OLE(COMESTIVEL latas de peso líquido de 
125g e peso drenado de 84g. primeira 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: 
rth 	Me 	rrmp4tívpI çj e írni de 

constituição. As conservas de pescao 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 NTA 1.0 (Normas Técnicas para 
Conserva ue Pescaio - vecreto Z.460 de 
20/10/781 e Seio do SIF O produto deve esta 
acondicionado em embalagem primária de latas 
de peso liquido de 125g e peso drenado de 84g, 
resistentes sem sinais de alterações como 
estofamento, amassamento, vazamento, corrosões 
internas, bem como quaisquer modificações na 
natureza física, química ou organolética do 
produto embalagem secundária de caixas de 

iOiiOO 88 	-R$ 2,40 XS 24.000,00 

13 	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Kg 	1.000 .E Real 	R$ 3 ,75 	- R$1 75000 
mhaIagem prunana plastica de 1 Kg, livre de 

impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros. 	 1 
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 (irés) 
meses. O mesmo devera ter em sua embalagem 
registro d Ministério da Saúde, ANVISA 	. 

Ministério da Agricultura- - 

14 	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA. pá 	1.000 . . camil 	R$ 3,50 	R 3.50000 

(CARNE) - proteina texturizada de soía 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, 

R$ 125.705900 
Total 	

Valor total do lote OlR$ 125.70,5,00 (cento e vinte e cin 	setecentos ecinco reais) 9V 
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Lote: 02 Gênero Alimenejos 

BISCOITO DOCE 	 pacote de 
4009, tipo 3x Contendo farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fólico açúcar, 
gordura vegetal, soro de leite, amido, sal 
rp1iu,dn 	thi1i7rnfp Ip,  < 

 __^ 	

d sn aroma 
idêntico ao natural de baunffla.Coneropor 
cento de gorduras trans. Deverá constar no 
produto a data de validade e fabricação. No ato 
do recebimento a validade não inferior a 04 

tnuuj tu SALGADO - DlScol.ro salgado tipo 
cream eracker, pacote de 400g, tipo 3x1. 
contendo farinha de trigo fortificada com ferro e 
ácido fólico (vitamina B9), amido de milho, 
gordura vegetal, sal refinado, açúcar, extrato de 
malte, soro do leite empó estabilizante iecitiiia 

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 

LEITE LONGA VIDA - produto esterilizado'  
(VI-li) 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 
PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária 
e sacos de polielileno 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 

1 .flU1j tji(*.3 U.J i.,L,tL1L4'UL4J 

técnica assinada pelo tecnólogo de alimentos, 
laudo e análise físico químico e biológico 
emitido por órgão competente, com produção 
de no máximo  a 03 (três) dias contados a partir 
da data de entrega do produto. 
MISTURA PARA MINGAU- Mistura para 
preparo de mingau de cereais, sabores milho 
verde, leite condensado, chocolate e coco, 
contendo farinha de milho pré-gel enriquecida 
com ferro e acido fálico, açúcar cristal, 
maitodextrina, soro de leite amido de milho, 
leite em pó ínte&al e aromas naturais 

Item 
01 

(12 

03 

"4 

OS 

Unid. 1 Quant Marca 
PCT 15.000 E Estrela 

Valor Unitário 

R$3,60 
Valor Total 
R$ 18.000,00 

PCI F 5.000  1 Estrela 	 R$ 15.000,00 

L 	1 16.000 1 Betânia 
	

R$ 3,P0 
	

R$ 48.000,00 

P(T 1 8.000 1 Mandacani 1 R$ 340 
	

R$ 27.20000 

PcT12.0041Nutrilon 	RS 3,60 	R 7.200,00 

U 	Página 4del 
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1 Emba1atern primária 
11upuiz, 111Stt0S 111010 OU OOloIes eiou OUUOS 

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 Aricu1tura 

LTotal 	 - 	14$ 115.400,00 
Valor Total do lote 02 14$ 11540000 (cento e quinze mil e quatrocentos reais) 

Lote: 03 Gênero Alimentíeittç.  
E 	m Especificação Unid. Quant. 	Marca s  Valor Unitário Valor Total 

CARNE BOVINA MOlDA - carne bovina PCT 10000 	Fortboi R$ 3,50 R$ 35.000,00 
moída congelada apre'entada 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. 	Com 
desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá 
ter cm sua einbalagein Registio 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, PCT 600 	Danny R$ 6,30 R5 3.780,00 
congelada 	embalagem 	plástica de 	1 	kg, . 	 frut 
hermeticamente fechada e sem perfiiraçes no 
ato da entrega, com registro no ministério da. 

,..,, agricultura com produção de no máximo  a 03 1  (três) dia contados s 
do produto.  

03 FRANGO- tipo itt natura deve ser íntegros, KG 1.440 	Copacol R$ 8,50 R$ 12.240 00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outra substâncias que o 
tornem impróprios para o consumo.  

Total 	 R55102000 

Valor Total do lote 03 .' 51 .020,00 (cinquenta e um nw  e vinte reais) 	,.... 	 4) 

Fitem Especificação Lunidi j Quant. [Marca Valor Unitário (Valor Total 

TT tiliv iJJt1mft 	 - 	Ul 	11ULWC 	Ws 
T7  N.0 rLouUtol 1D 3,hJ 1S.D 1O.LJk/,.fl) 

primeira qualidade, tamanho grande casca lisa,  

livre de fungos sem indícios de germinação, 
isenta de sujidades. Adequada ao consumo 

-- PodiI300 R$ 6000 

de conservação, sem furos ou pontos de 1 

[_JdeteriõrtçãO e sem marcas d€. ataques de  
ruia u 
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R 3,00 R$ 10.500,00 
LttsULf. tisA1NCA - ia natura, tamanho 
médio,, 	consistência 	firme, 

KG 3.500 Produtor 
casca livre de 

fungos. inteira, adequada ao consumo humano.  

R$3 T R$ 15 000 00 
[04 CENOURA - in natura, tamanho médio, livre KG 5ØØ0 r 

de impurezas, inteira, adequada ao consumo 
huuidilu. 

05 CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem KG 2.000 Produtor R$ 2.40 R$ 4.800.00 
imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tomem 
impróprios para o consumo e estoque.  

06 CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser KG 200 Produtor R 	10,75 R 2. 150,00 
íntegros, sadios, sem imperfeiç3es, livre de 
impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outras 
substâncias que o tomem impróprios para o 

,- consumo. 
JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros, KG 250 Produtor R$ 3,50 R$ 875,00 
sadios, sem ímperfeiçôes, livre de impurezas. 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 

j tomem impróprios para o consumo.  
08 MACAXEIRA- 	tipo 	iii 	natura 	deve 	ser KG 600 Produtor R$ 3,30 R$ 1.980,00 

íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de 
• impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra 

substâncias que o tomem impróprios para o 
consumo.  
PIMENTÃO— I 	iii natura deve 	ser KG 200 Produtor 

_______  
R$ 4,90 R$ 980,00 

íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de 
impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra 1 substâncias que o tomem impróprios para o 

lo TOMATE— tipos 	iii natura 	devem ser KG 400 Produtor R$ 3,70 R$ 1.480,00 
íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de 
impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra 
substâncias que o tornem impróprios  para o 

1IIBANANA— in 	natura 	íntegra, 	sem KG 1.500 Produtor RS 3,30 R$ 4.950,00 

imperfeições, 	sem 	sujidades, 	parasitas 	e 1 qualquer outra coisa que a deixe imprópria 

1  para 	consumo. 
12 GOIABA 	in 	natura, 	íntegra, 	sem KG Io Produtor R$ 3,40 R$ 5.100.00 

imperfeições, 	sem 	sujidades, 	parasltas 	e 

1 qualquer outra coisa que a deixe mipropna : 

J .  p 	o  Con~0. 
70 065 

Total  
Valor Total do lote 04 R$ 70.065,00 (setenta mil e sessenta e cinco reais 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 14$ 362.190,00 ( 	ritos e sessenta e dois mil cento e 

noventa reais) 

NUEKEÇU AV AILTUN GOMES N 1973 
JUAZEIRO DO NORTE - CE 
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M.L.0 SiLVA - ME 
CNPJ no 19 . 540.084/0001.84 

Endereço Av. Ailton Gomes, n° 197' - irajá - CEP: 
61034-005 - Juazeiro do Norte - Ceará Data da Abertura 16 de Janeiro 2016 

Horário de Abertura:  09:00 horas 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 
Validade da Proposta; 60 (sessenta) dias 

Represente legal a Sr.a Maria Ladyane Costa Silva, 
Carteira de Identidade n° 20060291953 SSP CE 
CPF n° 037.798.058-67:  

Juazeiro do Norte - CE, 13 de Janeiro de 2017. 

frT 
19.540M8410001-34 1 

I\,i.L.Q. SILVA - ME 
Av. Aton Gornes « 1973 
Pirajá - CEP: 63.034-005 
Insc. Est. 06.723.989-7 

L. 
 

gIRO DP NQTL C _J 
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DECLARAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE 
Pregão Presencial N° 2017.01.02.1 

OUTORGANTE: M.L.0 SILVA - ME, inscrita no CNPJ n° 19.540.084/0001-84 sediada na 
Av. Ailton Gomes. n° 1973 - Pirajá - CEP: 63.034-005 - Juazeiro do Norte - Ceará por 
intermédio de seu representante legal a S r.a Maria Ladyane Costa Silva, brasileira, casada, 
empresaria, portador da Carteira de Identidade n° 2006029195306 SSP CE e do CPF n 0  
037.798.058-67 ou por seu procurador o Sr.' Ramon Machado da Silva, brasileiro, casado, 
empresário, Tecnólogo em Construção Civil, portador da Carteira de Identidade n° 
2001034118500 SSP CL e do CPF n° 003.187.263-86. . DECLARA, sob as penas da lei, para 
todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo 
licitatório, junto ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará, o seguinte: 

(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento 
convoatórjo e que concorda integralmente com todos os termos deste edital e seus anexos; 

(2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no 
presente certame licítatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constante no neste 
edital. 

(3) Sob as penas dá lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Município de Farias l3rito, Estado do Ceara, que, em cumprimento 
ao estabelecido na Lei N° 9.854, de 2711011999, publicada no DOU de 28110/1999, e ao Inciso XXXIII, 
do Artigo 7°, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

(4) Que inexiste qualquer faro superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar, no presente 
certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
nos termos do Art. 32, §2° da Lei N: 8.666193; 

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

Juazeiro do Norte - CE, 13 de Janeiro de 2017.  

/ 

ML.C. 1 L":\ 1E 
CtPJ: i9.40.084i 84 
Ramon Machado da Silva 
CPF: 003.187.26i -5  

Procur[' 

/1 

) 
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