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EDER PEREIRA CORREIA-ME 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

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. 

Lotei- Gêneros aUmentictos 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA V. UNITARIO 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, 

KG 5.000 VÔ ZUZA R$ 	2,90 R$ 	14.500,00 
Ministério 	da 	Agricultura, 	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  

ALHO PROCESSADO 	- 	 branco (pasta), 
embalado em saco plástico ou pote plástico 
atóxico, pesando aproximadamente 5009, 

2 com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, UND 600 Da casa R$ 	8,00 R$ 	4.800,00 

firme 	. 	 intacto, 	livre 	de 	fertilizantes, 
sujidades, 	parasitas 	e 	larvas, 	validade 
mínima de 6 (seis) meses. 
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ARROZ 	BRANCO 	- 	 embalagem, 	saco 
plástico 	transparente, 	hermeticamente 
fechado 	com 	1 	kg. 	Tipo 	1 	, 	 não 
parboilizado, polido, constituído de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima de 
15%, 	livre 	de 	impurezas: 	inseto 	de 

3 microrganismo KG 1.500 CÉLIA R$ 	3,00 R$ 	4.500,00 
que 	possam 	torná-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, 

e.—... embaladas vácuo, isentas de aditivos ou 
PCT 2000 três Laços R$ 	13,22 R$ 	26.440,00 substâncias estranhas a produto, que sejam 

impróprias 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 

PCT 2.500 são braz R$ 	0,63 R$ 	1.575,00 
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 

FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e 
sadios, embalagem de 1kg, inviolada, com 

,., registro 	do 	Ministério 	da 	Agricultura, 
produto sem impurezas que comprometam KG 500 Da casa R$ 	6,06 R$ 	3.030,00 
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 
flocada 	pacote de 5009, 	100% natural 
embalagem primária plástica de 500g, livre 
de impurezas, insetos, mofo ou bolores 
e/ou outros fatores que a tornem imprópria 

7 para 	o 	consumo. 	Deve 	conte PCT 8.000 MARATÁ 1,16 R$ 	9.280,00 

data de fabricação, empacotamento e lote. 
Prazo 	de 	validade 	deverá 	constar 	na 
embalagem do produto, no ato da entrega 

.0 
validade não sendo inferior a 06 (seis) 
meses .  
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MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 
500g, embalagem primária transparente de 
5009 sem a presença de carunchos, insetos 
e/ou outros fatores que o tornem impróprio 

8 para o consumo humano, com prazo de PCT 7.500 GOSTOSO 1,80 R$ 	13.500,00 
validade no ato do recebimento não inferior 
a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve 
constar data de fabricação/empacotamento 
e lote. 

ÓLEO - óleo de soja embalagem 	PET 
900m1, 	 sem 
amassaduras e/ou outros fatores que o 
tornem impróprio para o consumo humano, 

UND 1.200 SOVA R$ 	4,00 R$ 	4.800,00 com 	prazo 	de 	validade 	no 	ato 	de 
recebimento 	não 	inferior a 	04 	(quatro) 
meses. Na embalagem deve constar data de 
fabricação/empacotamento e lote. 

OVO - ovo de galinha, marrom ou branco 
médio, sem rachaduras, Livre de sujidades, 
parasitas, fungos ou outras partículas que 

BDJ 1.300 AVINE R$ 	11,06 R$ 	14.378,00 
comprometam 	o 	consumo 	e 	o 
armazenamento, 	acondicionados 	em 
embalagem própria contendo 30 unidade. 

SAL - sal iodado refinado, embalagem 
primária plástica de 1kg, Livre de impurezas 
e/ou outros fatores que o tornem impróprio 
para o consumo humano. Na embalagem 

KG 800 PIRAMIDE R$ 	0,71 R$ 	 568,00 
deve 	constar 	data 	de 
fabricação/empacotamento. 	Produção 	de 
no máximo a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de entrega do produto. 

F1 L 
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SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU 
OLEO COMESTÍVEL [atas de peso liquido 
de 1259 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 sai 
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. 
(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 849, resistentes sem sinais 
de alterações como estufamento, 
am assamento, vazamento, corrosões 
internas, bem como quaisquer modificações 
n natureza física, química ou organolética 
do produto embalagem secundária de 
caixas de papelão reforçadas 

UND 110.000 f Robson crusoe 1 R$ 	2,40 1 24.000,00 

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, 

13 data de fabrica, empacotamento e lote. KG 1.000 
	FIBRA 	 3,50 	R$ 	3.500,00 

,- 	Prazo de validade devera 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. 

14 

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 120 (cento e vinte) dias. 
Ingredientes: proteína texturizada de soja. 
Embalada em saco 

PCT 1 1.000 CAMIL 
v 
3,69 	R$ 3.690,00 

cento e vinte e oito miL, quinhentos e sessenta e um reais 	 1 TOTAL DO LOTE J R$ 	128.561,00 J 

Lote II- Gêneros alLment'Lcios 

ITEM 
	

DESCRIÇÃO 	 1 UNDI  QTD 1 	MARCA 
	

V. UNITARIO 	V. TOTAL 
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BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 
4009, tipo 3x1 Contendo farinha de trigo 
enriquecida com ferro e ácido fótico açúcar, 
gordura vegetal, soro de leite, amido, sal 
refinado 	estabilizante 	lecitina 	de 	soja, 
aroma 	idêntico ao 	natural de 	baunilha. PCT 5.000 ESTRELA R$ 	2,80 R$ 	14.000,00 
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. 

BISCOITO SALGADO - biscoito salgado 
tipo cream cracker, pacote de 4009, tipo 
3x1. Contendo farinha de trigo fortificada 
com ferro e ácido fálico (vitamina 139), 
amido 	de 	milho, 	gordura 	vegetal, 	sal 
refinado, açúcar, extrato de malte, soro do 

,-.. leite em pó, estabilizante lecitina de soja e 
PCT 5.000 ESTRELA R$ 	2,60 R$ 	13.000,00 aromattzante Acondicionado em fardos de 

20 pacotes, distribuídos em embalagem 
primária 	plástica 	transparente 	de 	400g. 
Deverá constar no 	produto a data de 
validade 	e 	fabricação. 	No 	ato 	do 
recebimento 	a 	validade 	não 	deve 	ser 
inferior a 04 (quatro) meses 

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

LT 16.000 MARANGUAPE R$ 	3,21 R$ 	51.360,00 

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 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 

4 validade 	de 	90 	(noventa) 	dias 	do PCT 8000 MANDACARU R$ 	2,80 R$ 	22.400,00 
recebimento com 	ficha técnica assinada 
pelo 	tecnóLogo 	de 	alimentos, 	laudo 	e 
análise físico químico e biológico emitido 
por órgão competente, com produção de 
no máximo a 03 (três) dias contados a partir 
da data de entrega do produto 
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MISTURA PARA MINGAU- Mistura para 
preparo de mingau de cereais, sabores 
milho verde, Leite condensado, chocolate e 
coco, contendo farinha de milho pré-gel 
enriquecida com ferro e acido fótico, 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 

5 bolores e/ou outros fatores que a tornem PCT 2.000 
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.  

cento e seis mil, setecentos e sessenta reais 

MARATÁ 
	

R$ 	3,00 
	

R$ 	6.000,00 

	

TOTAL DO LOTE 1 R$ 	106.760,00 

Lote III- Gêneros alimentícios 
ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA V. UNITARIO V. TOTAL 

CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina 
moída congelada apresentada em pacotes 
de 5009, 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 

PCT 10.000 GOSTOSINHA R$ 	3,50 R$ 	35.000,00 
devera 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. 

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

2 
hermeticamente fechada e sem perfurações 

PCT 600 FRUT NAT R$ 	4,00 R$ 	2.400,00 
no 	ato 	da 	entrega, 	com 	regtstro 	no 
ministério da agricultura com produção de 
no máximo a 03 (três) dia contados a partir 
da data de entrega do produto. 

FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, 
sadios, 	sem 	imperfeições, 	livre 	de 

3 impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra KG 1.440 REGINA R$ 	7,50 R$ 	10.800,00 

substâncias que o tornem impróprios para 
o consumo. 

quarenta e oito mil e duzentos reais TOTAL DO LOTE'\ R$ 	48.200,00 

(1 

Lote IV- Gêneros alimentícios 
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!TE!! 1 	 DESCRIÇÃO UNI) QTD MARCA V. UNITARIO V. TOTAL 
BATATA INGLESA - tipo in natura, de 
primeira qualidade, tamanho grande casca 

1 Lisa, 	Livre 	de 	fungos 	sem 	indícios 	de KG 5.000 IN NATURA R$ 	3,00 R$ 	15.000,00 
germinação, isenta de sujidades. Adequada 
ao consumo humano 

BETERRABA - tipo in natura, em bom 

2 
estado 	de 	conservação, 	sem 	furos 	ou 
pontos de detertoraçao e sem marcas de 

KG 2.000 IN NATURA R$ 	300 R$ 	6.00000 

ataques de insetos. 

CEBOLA BRANCA - in natura, tamanho 
médio, consistência firme, casca Livre de 
fungos, 	inteira, 	adequada 	ao 	consumo 

KG 3.500 IN NATURA R$ 	3,00 R$ 	10.50000 

humano 

CENOURA - in natura, tamanho médio, Livre 
4 de 	impurezas, 	inteira, 	adequada 	ao KG 5000 IN NATURA R$ 	3,00 R$ 	15.000,00 

consumo humano 

CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem 
imperfeições, Livre de impurezas, sujidades, 

KG 2.000 IN NATURA R$ 	2,40 R$ 	4.800,00 parasitas e outras substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo e estoque. 

CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser 
íntegros, sadios, sem imperfeições, Livre de 

6 impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outras KG 200 IN NATURA R$ 	11,35 R$ 	2.270,00 
substâncias que o tornem impróprios para 
o consumo. 

JERIMUM— 	tipo 	in 	natura 	deve 	ser 
íntegros, sadios, sem imperfeições, Livre de 

7 impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outras KG 250 IN NATURA R$ 	3,00 R$ 	 750,00 
substâncias que o tornem impróprios para 
o consumo. 
MACAXEIRA- 	tipo 	in 	natura deve ser 
íntegros, sadios, sem imperfeições, Livre de 

8 impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra KG 600 IN NATURA R$ 	3,00 R$ 	1.800,00 
substâncias que o tornem impróprios para 
o consumo.  

..., 
PIMENTÃO— tipo 	in 	natura 	deve ser 
íntegros, sadios, sem imperfeições, Livre de 

9 impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra KG 200 IN NATURA R$ 	4,00 R$ 	 800,00 
substâncias que o tornem impróprios para 
o consumo.  

TOMATE— tipos in natura devem ser 
íntegros, sadios, sem imperfeições, Livre de 

10 impurezas, 	sujidades, 	parasitas 	e 	outra KG 400 IN NATURA R$ 	3,50 R$ 	1.400,00 
substâncias que o tornem impróprios para 
o consumo.  

BANANA— 	in 	natura, 	íntegra, 	sem 
imperfeições, 	sem 	sujidades, 	parasitas e 

KG 1.500 IN NATURA R$ 	3,00 R$ 	4.500,00' 
qualquer outra coisa que a deixe tmpropra 
para o consumo. 

GOIABA 	- 	 in 	natura, 	íntegra, 	sem 

12 
imperfeições, 	sem 	sujidades, 	parasitas e 

KG 1.500 IN NATURA R$ 	3,0G R$ 	4.500,00 
qualquer outra coisa que a deixe imprópria 
para o consumo  

sessenta e sete mil, trezentos e vinte reais TOTAL DO1POTE R$ 	67.320,00 

ur 	
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VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$: 	R$ 	 350.841,00 
trezentos e cinquenta mil, oitocentos e quarenta e um reais 

Declaramos que nesta proposta estão incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, 
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e 
serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de 

contrato. 

Proponente: Eder Pereira Correia-ME 

'Iereço da empresa proponente: Rua do Seminário, n°. 263-A-Centro-Juazeiro do Norte/CE 
N° do CNPJ da empresa proponente: 10.658.186/0001-24 
Data da aberturat16deJaerode2016 ' ')  
Horário de abertura: 
Prazo de entrega: Conforme Edital e Anexos 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
N° da conta corrente: 37235-9 Agência: 029- Banco do Nordeste 

Juazeiro do Norte/CE, 16 de janeiro de 2017. 
EDER PEREIRA CORREIA- ME 

CNPJ: 10.658.18610001-24 

Et'6( P&(61/L4 0it$1A 
.fer,  cPereirz Corrcia 

P?6**  

EDER PEREIRA CORREIA 

CPF N°: 666.845.793-20 
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DECLARAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL N°: 2017.01.02.1 

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destínados ao atendimento dos programas 
de distribuição de merenda escolar da rede pública de ensino do Muníciio de Farias 
Brito/CE 

A empresa Eder Pereira Correia-ME, inscrita no CNPJ sob n °  10.658.18610001-24, 
com sede na Rua do seminário, n°. 263-A- Centro, Juazeiro do Norte/CE, por 
intermédio de seu representante Legal o Sr. Eder Pereira Correia, portador da cédula 
de identidade n°: 2000029157893 e inscrito no CPF n°. 666.845.793-20, declara: 

A) 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; 

B) 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; 

C) 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 ticitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, 
da Lei n.° 8.666193. 

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

Juazeiro do Norte/CE 13 de Janeiro de 2017 

,--,"er Pereira Correia ME 
&_2/I 	 LOj1R 

Rua do Seminário, 283-A 
CNPJ: 10.668.18810001-24 

EDER PEREIRA CORREIRA 
CPF n°: 666.845.793-20 

CARTÓRIO VIANA 
~ 30 OFICIO 

	

w -r 	Rua São Pedro, 761 -Centro - Juazeiro do Norte/CE - CEP: 63010-010 

	

\%\4,I 	- 	Fone (88) 3511-0929 / 3587-1857 - ww.cartoriovionac0m.br  

BeP. Lúcia Maria de Figuetredo Viana - Titular 	 - 

	

Reconhe 	OR S ME HANÇA) a firma de EDEN PEREIRA 

CORREI 	 • eiro do NQrteCaará, 13/01/2017. 

Diego Horacio Rodrigues Soares 

	

4 	1Oj, 
íiss:.001ITT:0,001 	

q90 	/4414  

- 

Rua do Seminário, n°: 263-A- Centro - Juazeiro do Norte-CE 
CEP: 63010-400- TeL 3511-3204- 

Email macro.distrLbutdora@outLook.com  



ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. VL.UNIT. VL.TOTAL 

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

i impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da VALIOSO KG 5000 R$ 2,86 R$ 14 30000 
Agricultura, 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. 

- ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em saco plástico ou pote plástico atóxico, pesando aproximadamente 500g, com  

2 aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, firme . intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 6 (seis) PURO ALHO UNID. 600 R$ 8,00 R$ 480000 
meses. 

ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. Tipo 1, não parboilizado, polido, 

3 constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismo que possam ELEGE KG 1500 R$ 2,90 R$ 4 35000 
torná-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 aditivos ou substâncias estranhas a produto, que sejam impróprias 

ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas - organolépticas), inspecionadas pelo Ministério da 3LARÇOS PCT 2000 R$ 11,00 R$ 22.000,00 

- Agricultura. 	 ,-,' - 
1'. 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE 

COMISSÃO::::::: LICITAÇÃO  c 	; 
PREGÃO PRESENCIAL N9201 7.01 .02.1 

DATA: 16101/2017. 	HORA: 09:00 HORAS. 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceara 

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, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato quns impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de bem e 

fielmente executar/fornecer os serviços 'ou mercadorias 

cotados abaixo, caso sejamos vencedor(es) da.prsertte 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. 

PROPOSTA DE PREÇO 

LOTE 1 GENEROS ALIMENTICIOS 

- 

•1 

z iq  
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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 
5 espécie. Embalagem primária de 100 gramas, com produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega SÃO BRAS PCT 2500 R$ 0,51 R$ 1.275,00 

do produto. 
- 

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

6 sem impurezas que comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, prazo de validade no inferior a 90 (noventa) dias VALIOSO KG 500 R$ 4,90 R$ 2• 450 00 
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 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 BONOMILHO PCT 8000 R$ 0,97 R$ 7.760,00 

inferior a 06 (seis) meses. 

MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem primária transparente de 500g sem a presença de carunchos, insetos 
8 e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior GOSTOSO PCT 7500 R$ 2,00 R$ 15.000,00 

a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento e lote. 

- ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900m1, sem amassaduras e/ou Outros fatores que o tornem impróprio para o consumo 

9 humano, com prazo de validade no ato d recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve constar data de CONCORDIA UNID. 1200 R$ 4,20 R$ 5 040 00 
fabricação/empacotamento e lote. 

10 ovo - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras partículas que OVOS PADRE 
BDJ 1300 R$ 1000 R$ 13 00000 

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

SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica d 1kg, livre de Impurezas e/ou outros fatores que o tornem impróprio 
11 para o consumo humano. Na embalagem deve constar data de fabricação/empacotamento. Produçodeno máidrnoa30 (trinta) PIRAMIDE KG 800 R$ 0,67 R$ 536,00 

.1 	

- 	

a' 

dias contados a partir da data de entrega do 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 
12 comestível, sal e água de constituição. As conservas d pescado não deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se NAVE UNID. 10000 R$ 2,00 R$ 20.000 00 

apresentar isento de sujidades, parasitas e larvas. ( produto e suas condições deverão estar de acordo com a NT? 10 (Normas 

Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20110178) e Selo do SIF O produto deve esta acondicionado em 

embalagem primária de latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 84g, resistentes sem sinais de alterações como 

estufamento, amassamento, vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer modificações n natureza física, química ou 
organolética do produto embalagem secundária de caixas de papelão reforçadas. 

- FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem primaria 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 

13 validade deverá constar na embalagem do produto.No ato da entrega validade não sendo inferior a 03 (três) meses. O mesmo VALIOSO KG 1000 R$ 3,85 R$ 3 85000 
devera ter em sua embalagem registro d 

Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. 
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PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína texturizada de soja escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade 
14 permitida por lei, isento de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes: proteína SORA PCT 1000 R$ 343 R$ 3.430,00 

texturizada de soja. Embalada em sacos plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 400g. 

VALOR TOTAL »»»> 
R$ 117.791 ,00 

P4IU E ~C3t 1 C MIL tItLtNIU t NUVLNIA t UM KAIS 

VALOR TOTAL »>»o.» 	 J R$ 117.791,00 

CENTO E DEZESETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ânus pertinentes 

à fabricação e transporte do objeto licitado. Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão Inclusos todas as taxas, despesas (inclusive de locomoção, hospedagem e alimentação de seus 

técnicos), impostos e demais encargos incidentes sobre os serviços. 

DATA DA ABERTURA:16/01/ 2017 

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

CRATO - CE 	13 DE JANEIRO 2017 

N7 COMER IAT 
Hevetli Mabel S. Bert.t 

F26- 134.766/0001-52  
HEVELU MABEt- DA SILVA BENTO EIREU . ME 

RUA MADRE ANA COUTO N 104 SALA 06 
CENTRO - CEP 63.100150 

CRATO CEARA 1 
/4l 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO 	 . MARCA UNID. QUANT. VL.UNIT. VL.TOTAL 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1.Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

1 fólIco açúcar, gordura vegetal, soro de leite, amido, sal refinado estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico ao ESTRELA Icr 5000 R$ 3,55 R$ 17.750,00 

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

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

— BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote de 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigo  

fortificada com ferro e ácido fólico (vitamina 139), amido de milho, gordura vegetal, sal refinado, açúcar, extrato de 

malte, soro do leite em 

2 pó, estabilizante lecitina de soja e aromatizante Acondicionado em fardos de 20 pacotes, distribuídos em embalagem ESTRELA PCT 600 R$ 3,00 R$ 1.800,00 

primária plástica transparente de 400g. Deverá 

constar no produto a data de validade e fabricação. No ato do recebimento a validade não deve ser Inferior a 04 

(quatro) meses. 

— LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT) embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em caixa inviolada — 

livre de impurezas que venham a comprometer 

consumo humano e/ou o armazenamento, validade mínima 90 (noventa) dias, devendo ter informações nutricionals 
ELEGE L 1500 R$ 3,10 R$ 4.650,00 

conforme registro do Ministério da Agricultura. 

— 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 assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e análise físico químico e biológico 
MANDACARU PCT 2000 R$ 3,20 R$ 6.400,00 

emitido por órgão competente, com produção de no máximo a 03 (três) dias contados a partir da data de entrega do 

produto. 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FARIAS BRITO CE 

PREGÃO PRESENCIAL N201 7.01 .02.1 

DATA:1610112017. 	HORA: 09:00 HORAS. 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceara 

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 10.520/2002, bem 

como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 

2017.01.02.1. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de 

bem e fielmente executar/fornecer os serviços ou mercadorias 

cotados abaixo, 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 

PROPOSTA DE PREÇO 	 ... /... 

LOTE 2 GENEROS ALIMENTICIOS 



) 

	

) 

- MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de mingau de cereais, sabores milho verde, leite condensado, 

chocolate e coco, contendo farinha de milho pré-gel enriquecida com 

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

Embalagem primária de 230g, livre de impurezas, insetos 

mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter endereço, data de NUTRIDAY PCT 2500 R$ 3,50 R$ 8.750,00 

fabricação empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na 

embalagem do produto, no ato da entrega validade não sendo inferior a 06 (seis) meses. O mesmo deverá terem sua 

embalagem Registro do Ministério da Saúde, ANVISA Ministério da Agricultura. 

VALOR TOTAL »» >» R$ 39.35 0,00 

TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão Incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus 

pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, despesas (inclusive de locomoção, hospedagem e 

alimentação de seus técnicos), impostos e demais encargos incidentes sobre os serviços. 

DATA DA ABERTURA-16/01/ 2017 

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA )DiAS.. 

CRATO - CE, 	13 DE JANEIRO - 2017 
... 

N7 COMERCIAL 
Hevelli Mabel S. Bento 

r26.134.7661000152 I 
HEVELL) MABEL DA SILVA BENTO EIREL1 - ME 

RUA MADRE ANA COUTO W 104 SALA 06 
CENTRO- CEP: 63.100-150 

CRATO - CEARÁ 	1 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FARIAS BRITO CE 

PREGÃO PRESENCIAL N201 7.01 .02.1 

DATA: 16/01/2017. 	HORA: 09:00 HORAS. 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceara 

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 

10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 

2017.01.02.1. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o 

compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços ou mercadorias 

cotados abaixo, 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. 

PROPOSTA DE PREÇO 

LOTE 3-GENEROS ALIMENTICIOS.• 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. VL.UNIT. VL.TOTAL 

CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina moída congelada apresentada em pacotes de SOOg, 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%. 
1 o mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde GOSTOSINHA PCT 5000 R$ 3,50 R$ 17.500,00 

ANVISA, Ministério da Agricultura. Endereço do fabricante empacotador e data de fabricação, 

empacotamento e lote Produção de no máximo .a 30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do 
produto. 

POLPA DE FRUTA - sabores diversos, congelada embalagem plástica de 1 kg, hermeticamente fechada e 
2 

sem perfurações no ato da entrega, com registro no ministério da agricultura com produção de no máximo MANDACARU PCT 600 R$ 6,35 R$ 3.810,00 

a 03 (três) dia contados a partir da data de entrega do 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 consumo. COPACOL 1 1500 R$ 8,15 R$ 12.225,00 

VALOR TOTAL »»» R$ 33.535,00 

TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS 
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Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais 

ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, despesas (inclusive de locomoção, 

hospedagem e alimentação de seus técnicos), impostos e demais encargos incidentes sobre os serviços. 

1 

DATA DA ABERTURA:161011 2017 

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

CRATO - CE, 	13 DE JANEIRO 2017 

N7 COMERCIAL..,-
Heveili Mabel S Bento 

E26.1 34.766100012 
HEVELLI MABEL DA SILVA BEPITOEIRELI .ME 

A tADE ANA COUTO N' 104 S-ALA 00 
CENTRO CEP 63100.10 

L 	CRATO.CEARA  
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

FARIAS BRITO CE 

PREGÃO PRESENCIAL N201 7.01 .02.1 

DATA: 1610112017. 	HORA: 09:00 HORAS. 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO Estado do Ceara 

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° 10.520/2002, bem 

como às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 

2017.01.02.1. 

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação. Assumimos o compromisso de 

bem e fielmente executar/fornecer os serviços ou mercadorias 

cotados abaixo, 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. 

PROPOSTA DE PREÇO 

LOTE 4 GENEROS ALIMENTICIOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. VL.UNIT. VL.TOTAL 
- BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de fungos sem Indícios d 

1 
germinação, isenta de sujidades. Adequada ao consumo humano. CEASA KG 5000 R$ 2,80 R$ 14.000,00 

- BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de conservação, sem furos ou pontos de deterioração e sem marcas 
2 

d€. ataques de insetos. CEASA KG 2000 R$ 3,00 R$ 6.000,00  

- CEBOLA BRANCA - In natura, tamanho médio, consistência firme, casca livre de fungos, inteira, adequada ao 
consumo humano. CEASA KG 3500 R$ 2,85 R$ 9.975,00  

CENOURA - in natura, tamanho médio, livre de impurezas, inteira, adequada ao consumo humano. CEASA KG 5000 R$ 2,95 R$ 14.750,00 

- CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e outras 

substâncias que o tornem impróprios para o consumo e estoque. CEASA KG 2000 R$ 2,56 R$ 5.120,00 

- CHEIRO VERDE- tipo !rinatura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de Impurezas, sujidades, parasitas e 
6 

outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. CEASA KG 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00 

- JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 
outras substâncias que o tornem impróprios para o consumo. CEASA KG 250 R$ 3,70 R$ 925,00 

- MACAXEIRA- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 
8 

outra substâncias que o tornem impróprios para o consumo. CEASA KG 600 R$ 3,50 R$ 2.100,00 

- PIMENTÃO— tipo in natura deve ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 
outra substâncias que o tornem impróprios para o consumo. CEASA KG 200 R$ 5,00 R$ 1.000,00 

- TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 

outra substâncias que o tornem impróprios para o consumo. CEASA KG 400 R$ 3,50 R$ 1.400,00 
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IBANANA— in natura, íntegra, sem Imperfeições, sem sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe 1 
15001 ll Iimprópria para o consumo. ICEASA 1KG  R$ 3,50 R$ 5.250,00 

1 GOIABA - in natura, íntegra, sem imperfeições, sem sujidades, parasitas e qualquer outra coisa que a deixe 
12 imprópria para o consumo. ICEASA 	1KG 1500 R$ 3,45 R$ 5.175,00 

VALOR TOTAL »»»» R$ 67.695,00 

SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS 

VALOR TOTAL »»»> R$ 67.695,00 

SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS 

VALOR GLOBAL DOS LOTES 1,2,3 »»»»» R$ 258.371,00 

DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS 

Declaro para os devidos fins que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus 

pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado. Declarar, na proposta, que nos preços propostos esto inclusos todas as taxas, despesas (inclusive de locomoção, hospedagem e 

alimentação de seus técnicos), impostos e demais encargos incidentes sobre os serviços. 

DATA DA ABERTURA:16101/ 2017 

HORÁRIO DE ABERTURA 0900 HORAS 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E 'CONTRATO. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

CE, 	13 DE 
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DECLARAÇES 

PREGAO PRESENCIAL N° 2017.01.02.1 

O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Farias Brito/CE, ao final Firmado(a), no uso de 
suas atribuições legais, toma público que no dia 16 de janeiro de 2017, na sede da Prefeitura 
Municipal de Farias Brito, sito na(o) Rua José Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias 
Brito/CE, 

DATA DE ABERTURA: 16 de janeiro de 2017. 	 1 

- HORA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:OOHORAS 

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, 

A EMPRESA HEVELU MABEL DA SILVA BENTO EIRELE-ME N7 COMERCIAL, CNPJ: 
26.134.76610001-52, COM SEDE NA RUA. MADRE ANA COUTO, N2 104 SALA 06, CENTRO, 
CRATO-CE, REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA HEVELLI MABEL DA SILVA BENTO, COM 
CPF: 068.458.403-42 RG 20082896229, BRASILEIRA, SOLTEIRA. DECLARA 

Que tem pleno conhecimento e concordância com o edital. Sob as penas da lei, que atenderá as exigências do edital 
no que se refere á habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira. E que esta regular perante a 
fazenda nacional a seguridade social e o FGTS 
Para os devidos fins e sob as perecia Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar Se: Micro Empresa-me ou 
Empresa de Pequeno Porte-(EPP). 

Que não possuir em seu quadro funcional e no seu quadro societário servidor publico ou dirigente 
de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação 

a) declaro que somos enquadrados como micro empresa ou empresa de pequeno porte conforme 
comprovação anexa. 

b) declaro não haver nenhum impedimento previsto no art.3°, §40  da lei complementar n°123/06. 

1. Que da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do 
instrumento convocatório. 

2. Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos 
produtos/serviços a serem ofertados no presente certame licitatórios: 

3. Que a proposta atende integralmente a os requisitos constantes neste edital. 
4. a) sob penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 

para fins de prova em processo licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS 
BRITO Que, em cumprimento ao estabelecido na lei n 09.854, de 27/10/1999, publicada no 
dou de 28/1011999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, 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, partir 
de 14(quatorze) anos 

b) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame licitatôno bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores nos termos do art.322° da lei n°8.666193. Sob penas da lei, para todos os 
fins de PREFEITURA MUNICIPAL. DE FARIAS BRITO Que concorda integralmente com os termos 

\. 



FL 

_' 	nlcomerclalObotmail. com  
CNPJ: 26.134.766/0001-52 

Rsa. *e Asa CaiS.. 194 -sala - NUÁ 
CIRIICIAL Lililt 

Deste edital e seus anexos. 1) que tem pleno conhecimento e concorda com os termos do edital e seus 
anexos; 2) que os preços propostos são completos, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como impostos, encargos trabalhistas, previdenciános, fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação de assistência técnica, garantia, 
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos licitados, constantes da proposta; 3) 
que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da abertura deste pregão. 4) que 
tem ciência dos prazos de entrega estabelecidos no edital; 5) que Não está impedida de licitar com o 
poder público por ter sido apenada com declaração de inidoneidade, por qualquer ente da administração 
pública, cujos efeitos se encontrem pendentes ou sem que tenha sido reabilitada perante a autoridade 
que aplicou a penalidade; que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, 
mediante PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO Declara, ademais, que não está impedida de 
participar de licitações e de contratar com a administração pública em razão de penalidades, nem de fatos 
impeditivos de sua habilitação e que concorda com todos os termos do edital. Que em seu 
estabelecimento não estoca mercadorias bem com armazenamento tão pouco transita pela mesma 
ficando a mesma, a disposição em distribuidores sendo que as eventuais entregas dos produtos sós 
serão entregue mediante ordem de compra dentro do prazo estipulado pelo órgão competente sendo as 
mercadorias adquirida no ato do recebimento da ordem de compra e entregue nos almoxarifados das 
repartições, sem mais para o momento. a empresa se dispõe a disposição do órgão competente e que 
fornecerá produtos de boa qualidade.pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob 
as penas da lei. 

CRATE, 12 DE JANEIRO DE 2016 

NL\  
HEVEW MABELDA SILVA BENTO 
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Reconheço POR SEMELHANÇA) a firma de: HEVELLI MA 	DA 
SILVA BENTO. 	DOU FÉ. 	Juazeiro do ceara 
13/ 1/2017. 	 4 	1 
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Paulo tre Tarso Gondim Machadu 	 .• 

bel. Poulo do 
TO, 0. 1Ij M. 

CE 


