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SAULIO BEZERRA FE-RRER — ME 
CNPJ: 21.216.824/0001-73 

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 condiçoes da modalidade Pregao n ° 

2018.01.09.1. 

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

Assumimos o compromisso de bem efielmentefornecer 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 Munidpio de Farias Brito/CE, conforme 

caçoes apresentadas abaixo. especffl  

LOTE: 01- GÊNEROS ALIMENTICIOS 1 

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

AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica de 1 kg, 

livre de impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o torne 

impróprio ao consumo humano. O mesmo deverá te em sua 

embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério 

da Agricultura, 	endereço do fabricante data de fabricação, 

empacotamento e lote do produto. Produção de no máximo a 30 

(trinta) dias contados a parti da data de entrega do produto. 

KG 6000 LUSA 1,80 10.800,00 

ADOÇANTE - Sacarina sádica ou similar, em h'quidc transparente. 

Embalagem de 100 ml, com bico dosador. Rótulo deverá conter 

nome do fabricante, ingredientes, 	dados nutricionais, e prazo de 

validade, validade restante na entrega de, no mínimo, um ano. 
2 FR 20 ASSUCABJU 2,50 50,00 

ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em pote plástico 

atóxico, pesando aproximadamente SOOg,  com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, validade mínima de 06 (seis) meses. 

3 UND 900 MAGGI 8,80 7.920,00 
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ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico transparente, 

hermeticamente fechado com 1 kg. Tipo 1, riao parboilizado, 

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

de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos que possam 

torná-lo impróprio para consumo humano ou comprometer o 

armazenamento. Validade mínima de 180 dias a partir da data da 

entrega. Deve ter informações nutri ci onais na embalagem conforme 

o Ministério da Agricultura. 

4 KG 2000 CAÇARROLA 2,50 5.000,00 

COLORÍFICO - em pá, homogêneo, obtido de frutos maduros de 

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

coloração vermelho intenso, 	com 	características organolépticas 
SANTA 

próprias como cor e sabor, 	isento de materiais estranhos a sua 
CLARA 

espécie. Embalagem primária de 100 gramas, com produção de no 

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

produto. 
PCT 5000 0,60 3.000,00 

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 c consumo. Deve conter 

endereço, data defabrica, empacotamento e lote. Prazo de validade 

deverá constar na embalagem do produto. No ato da entrega 

validade no sendo inferior a 03 (três) meses. O mesmo devera ter 

em sua embalagem registro do Ministério da Saúde, ANVISA, 

Ministério da Agricultura. 

6 KG 1000 K-CALDO 3,60 3.600,00 

FEIJÃO MULA TINHO - grãos inteiros e sadios, embalagem de 1kg, 

inviolada, com registro do Ministério da Agricultura, produto sem 

impurezas 	que 	comprometam 	o 	consuma 	humano 	e/ou 

armazenamento, prazo de validade no inferior a 90 (noventa) 

dias na data da entrega. KG 200 jK-CALDO 3,00 600,00 

FLOCOS DE MILHO - Farinha de nulhoflocada pacote &SOOg, 

100% natural, embalagem primária plástica de 500g, livre de 

impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a 

tornem imprópria para o consumo. Deve conter data defabricaçifo, 

empacotamento e lote. 	Prazo d validade deverá constar na 

embalagem do produto, no ato da entrega validade não sendo 

inferior a 06 (seis) meses 
8 PCT 10000 SAO BRAZ 1,00 10.000,00 

MACARRÃO - tipo espaguete pacote de SOOg,  embalagem primária 

transparente de SOOg sem a presença de carunchos, insetos e/ou 

outros fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, 

com prazo de validade no ato do recebimento não inferior a 04 

(quatro) 	meses. 	Na 	embalagem 	deve 	constar 	data 	de 

fabricação /empacotamento e lote. 
9 PCT 8000 FORTALEZA 1,70 13.600,00 
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ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900 ml, sem amassaduras  

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

humano, com prazo de validade no ato do recebimento não inferior 

a 04 (quatro) meses. 	N embalagem 	deve constar data de 

fabrica ção/empacotame nto e lote. 
10 (IND 1200 ABC 3,60 4.320,00 

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

livre de sujidades, parasitas, fungos ou outras partículas que 

comprometam o consumo e armazenamento, acondicionados em 

embalagem própria contendo 30 unidades 
11 BDJ 1300 PREMIUM 12,10 15.730,00 

PROTEÍNA TEXTUPJZADA 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 	sacos pla'sticos 

12 transparentes, pacotes com peso líquido de 400g. PCT 1000 IN-NUTRI 3,40 3.400,00 

SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de ]kg, 

livre de impurezas e/ou outrosfatores que o tomem impróprio para 

o consumo humano. 	Na embalagem deve constar data de 
rabricação /empacotamenw.  Produção de no máximo a 30 (trinta) 

dias contados a partir da data de entrega do produto. 
13 KG 800 LEBRE 0,60 480,00 

SARDINHA 	EM CONSERVA 	DE AZEITE 	OU ÓLEO 

COMESTÍVEL - latas de peso líquido de 125g e peso drenado de 

849. Ia Qualidade. Produto preparado com pescado, limpo, cru, 

cozido ou curado adicionado de outras substâncias alimentícias e 

submetido a processos químicos apropriados a cada espécie. A 

conserva será designada pela espécie de pescado que pertence e o 

modo de apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de 

cobertura, azeite de oliva ou óleo 

comestível 	adicionado 	de 	sal. 	Ingredientes: 	sardinha, 	óleo 

comestível, sal e água de constituição. As conservas de pescado não 

deverão ter cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar 

isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suar condições 

deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas Técnicas para 

Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 20110178) e Selo do SIF 

O produto deve estar acondicionado em embalagem primária de 

latas de peso líquido de 125g  peso drenado de 84g,  resistentes sem 

sinais de alterações como estafamento, amassamento, vazamento, 

corrosões internas, bem como quaisquer modifica çoes na natureza 

isica, 	químicas 	ou 	organole'tica 	do 	produto 	e 	embalagem 

secundária de caixas de papelão reforçadas. 
14 (IND 9000 COQUERIO 2,70 24.300,00 

TOTAL 102.800,00 

VALOR POR EXTENSO: CENTO E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS 

LOTE: 02- GÊNEROS ALIMENTICIOS II 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA V. UNIT 

BEBIDA LÁCTEA - iogurte sabor morango, embalagem d€ 1 litro, 

produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem primária 

com identficaçio do produto, 	especificação 	dos ingredientes, 

informação nutri ci onal, marca do fabricante e informações do 

mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem de acordo com 

a legislação. Deve conter o número do registro no Ministério da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do serviço de 

inspeção municipal, ou estadual ou federal Validade mínima de 25 

(vinte e cinco) dias a partir da date de entrega na unidade 

reguisitante. 

UND 10000 MOCOCA 2,60 26.000,00 

BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE - sabor chocolate, embalagem de 

200 ml, produto pasteurizado, adoçado E com sabor, embalagem 

primária 	com 	identificação 	de 	produto, 	especifica çõo 	dos 

ingredientes, 	informação nutri ci onal, 	marca 	do fabricante e 

informações do mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem 

de acordo com a legislação. Deve conter o número do registro no 

Ministe'ri( da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 

serviço de inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade 

mínima de 3 (três) meses a partir da data de entrega na unidade 

requisitante 

2 UND 300 MOCOCA 1,80 540,00 

ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em pote plástico 

atóxico, pesando aproximadamente SOOg, com aspecto, cor, cheiro 

e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, validade mínima de 06 (seis) meses. 
3 PCT 5000 FORTALEZA 4,70 23.500,00 

BISCOITO INTEGRAL - biscoito salgado integral, pacote dl lSOg. 

tipo 6x1. Contendo: Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e 

Ácido Fálico, Gordura Vegetal Hidrogenada, Farinha de Trigo 

Integral, Açúcar, Açúcar Invertido, Sal e Fermentos Químicos: 

Fosfato Monoca'lcico, Bicarbonato de Sódio e Bicarbonato de 

Amônio. Contém Trigo. Produzido em Equipamento que Processa 

Leite e Soja. Deverá constar n produto a data de validade e 

fabricação. No ato d recebimento a validade no deve ser inferior a 

04 (quatro) meses 

4 PCT 60 FORTALEZA 3,10 186,00 

BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream cracker, pacote 

de 400g, tipo 3x1. Contendo farinha de trigofortfi cada 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 aromatizante. Acondicionado em 

fardos de 20 pacotes, distribuídos em embalagem primária plástica 

transparente de 4009. Deverá constar no produto a data de 

validade fabrica çao. No ato do recebimento a validade não deve se 

inferior a 04 (quatro) meses. / 
5 PCT 5000 fORTALEZA 3,10 15.500,00 
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LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT), embalagem 
( 	

F 
tetra vark de 1 litro, acondicionado em caixa, inviolada livre de 

\-. 
impurezas que venham a comprometer o consumo humano e/ou o 

- 

armazenamento, 	validade 	90 	(noventa) 	dias, 	devendo 	ter 

informações 	nutricionai 	conforme 	registro 	do 	Ministério 	da 

6 Agricultura. UND 16000 MOCOCA 3,00 48.000,00 

LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 1000 ml de leite de vaca sem 

lactose, sem adulterações, isento de lactose conforme legislação, 

líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em 

embalagem longa vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em 

caixa cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A embalagem 

deverá 	conter 	n 	externamente 	os 	dados 	de 	identificação, 

Procedência, informação nutricional, número de lote, data de 

validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério 

d Agricultura/SIF/DIPOA e ca rim bo de inspeção 

7 UND 200 MOCOCA 3,80 760,00 

MISTURA PARA MINGAU~ Mistura para preparo de mingat de 

cereais, sabores milho verde, leite condensado, 	chocolate e coco, 

contendo farinha de milho pré-ge enriquecida com ferro e acido 

fálico, açúcar cristal, maltodextrina, soro de leite, amido de milho, 

leite em p  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 fabricação, empacotamento e lote. Prazo de 

validade deverá constar na embalagem do produto, no ato da 

entrega validade no sendo inferior a 06 (seis) meses. O mesmo 

deverá ter em sua embalagem Registro do Ministério da Saúde, 

ANVISA, Ministério de 

Agricultura. 

8 UND 2000 NUTRIMIX 3,40 6.800,00 

PÃO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de 

polietileno contendo 10 pães, pesando 400g por pacote. Inviolados. 

Com posição:farinha de trigo enriquecida com ferro, creme vegetal, 

sal, açúcar, etc. Registro no Ministério da Saúde com validade de 

90 (noventa) dias de Pá 10000 recebimento com ficha técnica 

assinada pelo tecno'logo de alimentos, laudo e análisefisico químico 

e biológico emitido por órgão competente, com produção de no 

mdximo a O (três) dias contados a partir da data de entrega do 

produto 

9 PCT 10000 DA CASA 3,40 34.000,00 

TOTAL 155.286,00 

VALOR POR EXTENSO: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS 

LOTE: 03- GÊNEROS ALIMENTICIOS III 

ITEM 1 	 ESPECIFICAÇÃO 	 1 UNID.  1 QTDE.  1 MARCA 1 V. UNIT 1 V. TOTAL 
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CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina moída congelada 

apresentada em pacotes de SOOg,  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 

d 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 

PCT 12000 FRIBOI 4,20 50.400,00 

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

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, parasitas e 	outras 

2 substâncias que o tomem impróprios para (consumo KG 1500 SADIA 7,80 11.700,00 

POLPA DE FRUTAS - Sabores diversos congeladas, embalagem 

plástica de 1 Kg, hermeticamente fechada sem perfurações. No ato 
da entrega, 	com registro no 	Ministério da Agricultura com 

produção de no máximo a O (três) dias contados a partir da data de 

3 entrega do p  roduto. KG 1 	1000 1 VALE 8,501 8.500,00 

TOTAL 70.600,00 

VALOR POR EXTENSO: SETENTA MIL E SEISSENTOS REAIS 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 328.686,00 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, SEISSENTOS E OITENTA E SEIS REAIS). 

PROPONENTE: SAULLO BEZERRA FERRER - ME 

ENDEREÇO: JOAQUIM VICENTE MACHADO 

CNPJ N° 21.216.824/0001-73 

DATA DE ABERTURA: 23 de janeiro de 2018 

HORÁRIO: 09:00 HORAS 

Prazo de Execução: Conforme Edital e contrato 

_-aIidade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Lavras da Mangabeira - CE, 23 de janeiro de 2018 

SAULLO BEZERRA FkRE - ME 

CNPJ: 21.216.82410001-73 

1 
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Ccmérck e L?enresentaçtes 	 FL ti íbO 
5,  

DLA COMERCIAL DEALIMENTOS EIREL! 
CNPJ: 24.334.94510001-08 INSC. ESTADUAL: 06.493.342-3 
RUA: JULIO CAVALCANTE, 721 - TABULEIRO - IGUATÚ - CE 

CEP: 63.500-000 FONE: 88-3581-3459 
Dados Bancários: BANCO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 47.720-6 

E-mail: dlacomerciorepresentacoes@gmail.com  

PROPOSTA DE PREÇO 

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 

11010520/2002 bem como ás cláusulas e cQndições.da..modalidade Pregão n° 2018.01.09.1. 

Declaramos a- inda que não oco rreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação 
Assumimos o compromisso de bem eflelmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1 caso sejamos 

encedor(es) da presente Licitação 

Objeto Aquisição de generos alimenticios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolar da 
Rede Publica de Ensino do Municipio de Farias Brito/CE 

Lote 01 GENEROS ALIMENTICIOS  

ITEM 	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 	 MARCA 	UNID 	QUANT 	V UNT 	V TOTAL 
R$ 	180 	108000( AÇUCAR açucar cristal embalagem primaria 

plastica de 1 kg livre de impurezas umidade ou - 
qualquer outro fator que o torne improprio ao 
consumo humano O mesmo devera ter em sua 

6.000 um real e oitenta dez mil e 
centavos 	1 oitocentos reais 

ADOÇANTE Sacarina sodica ou similar em 	
2 40 	48 00 

liquido transparente Embalagem de 100 ml com 
bico dosador Rotulo devera conter nome do 	MARATA 	FR 	20 	dois reais e 
fabricante 	en ingredites -àa&s nutricionà1s. e 	 quarenta 	quarenta e oito 

prazo de validade validade restante fta.éotTégá enega 	 centavos 	reais 

2 de no minimo um ano 
5,50 

cinco reais e 
cinqüenta 
centavos 

4.95 

quatro mil, 
novecentos e 
cinqüenta reais 
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991 	9.90 

10.000 noventa e nove nove mil e 
centavos de real 1 novecentos reais 

8.000 um real e trinta e 
nove centavos 

3,50 

1.200 três reais e 
cinqüenta 
centavos 

9,99 

1.300 nove reais e 
noventa e nove 

tungos ou outras particulas que comprometam o 	 1 	centavos 
consumo e o armazenamento acondicionados em 

11 embalagem propria contendo 30 unidades 

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) 
proteína texturizada de soja escura sabor carne 
produto dãÍdratado i  com umídadé permitida por 	 PCT SORA lei isento de impurezas contendo datas de 
validades de no minimo 120 (cento e vinte) dias 
Ingredientes proteina texturizada de soja 
Embalada em sacos plasticos transparentes 

12 pacotes com peso liquido de 400g 

FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada 
pacote de 500g, 100% natural, embalagem 
primária plástica de 500g, livre de impurezas, 
insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que a BONOMILHO 	PCT 
tornem impropria para o consumo Deve conter 
data de fabricação empacotamento e lote Prazo 
de validade devera constar na embalagem do 
produto no ato da entrega validade não sendo 

8 	inferior a 06 (seis) meses 

MACARRÃO tipo espaguete pacote de 500g, 
embalagem primaria transparente de 500g sem a - 
presença de carunchos insetos e/ou outros 	BONSABOR 	PCT 
fatores que o tornem improprio para o consumo 
humano com prazo de validade no ato do 
recebimento não inferior a 04 (quatro) meses Na 
embalagem deve constar data de 

9 	fabricação/empacotamento e lote 

OLEO - óleo de soja embalagem PET 900 m1, sem 
amassaduras e/ou outros fatores que o tornem 	ABC 	UND 
impróprio para o consumo humano com prazo de 
validade no ato do recebimento não inferior a 04 
(quatro) meses Na embalagem deve constar data 

10 de fabricação/empacotamento e lote 

OVO ovo de galinha marrom ou branco medio 	JOSE 	BDJ 
sem rachaduras livre de sujidades parasitas 

3,35 

11.120,00 

onze mil, cento e 
vinte reais 

4.200,00 

quatro mil e 
duzentos reais 

12.987,00 

doze mil, 
novecentos e 
oitenta e sete 
reais 

3.350,00 

1.000 três reais e trinta três mil, trezentos 
e cinco centavos le cinqüenta reais 

RÁ 
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SAL - sal iodado refinado, embalagem primária 
plástica de 1kg, livre de impurezas e/ou outros 
fatores que o tornem impróprio para o consumo 	SALMONETE 	KG 
humano. Na embalagem deve constar data de 
fabricaço-/pacotarnentoProduçãode-no 
maximo a 30 (trinta) dias contado$ a partir da 

13 data de entrega do produto  

SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO 
COMESTIVEL latas de peso liquido de 125g e 
peso drenado de 84g 1 Qualidade Produto 
preparado com pescado limpo cru cozido ou - 
curado adicionado de outras substancias 
alimenticias e submetido a processos quimicos 
apropriados a cada especie A conserva sera 	- 
designada pela especie de pescado que pertence e 
o modo de apresentação ou seja produto que 
tenha por liquido de cobertura azeite de oliva ou 
óleo comestivel adicionado de sal Ingredientes 
sardinha oleo comestivel sal e agua de 
constituição As conservas de pescado não 	PAI MEIRA 	UND 
deverão ter cheiro ardido ou rançoso O produto 
deve se apresentar isento de sujidades parasitas e 
larvas O produto .e suas condições deverão estar 
de acordo com a NTA 10 (Normas Tecnicas para 
Conserva de Pescado Decreto 2.486 de 
20110/78) e Selo do SIF O produto deve estar 
acondicionado em embalagem primaria de latas 
de peso liquido de 125g e peso drenado de 84g, 

- - 	 A CQL.LCIILC. flui 01maio LIU anta. as.uca tÃ0i11U 	 - 

estufamento amassamento vazamento corrosões 
internas bem como quaisquer modificações na 
natureza fisica químicas ou organoletica do 

800 	sessenta 	1 quatrocentos e 
centavos de real oitenta reais 

22.050,00 

9.000   	'vinte e dois mil e 
Idoisreaise 
quarenta e cinco

cinqüenta reais  centavos 

VALOR TOTAL DO LOTE 
ta e três reais 
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Lote: 02- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS II 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA UNID QUANT V.UNT. V.TOTAL 
1,79 17.900,0 

BEBIDA LÁCTEA iogurte sabor morango, 
embalagem de 1 htro produto pasteurizado 
adoçado e com sabor embalagem primaria com 
identificação do produto especificação dos 
ingredientes informação nutricional marca do 
fabricante e informações do mesmo prazo de SERV BEM UNI) 10.000 um real e setenta dezessete mil e 
validade peso liquido e rotulagem de acordo com' - e nove centavos novecentos reais 
a legislação Deve conter o numero do registro no 

300 um real e 
sessenta e nove 
centavos 

507.001 

quinhentos e sete 
reais 

• - -. . .j: -• 	 ranricante e inrormaçoes-ao mesmo, prazo ae 
validade peso liquido e rotulagem de acordo com 
a legislação Deve conter o numero do registro no 
Ministerio da Agricultura/SIFIDIPOA e carimbo 
de inspeção do o serviço de inspeção municipal 
ou estadual ou federal Validade minima de 3 
(tres) meses a partir da data de entrega na 

2 	unidade requisitante  

CITO DOCE - tipo Mar ia, pacote de•400g, tipo .  . 	 • 

3x1 Contendo farinha de trigo enriquecida com 
ferro e acido folico açúcar;  gordura vegetal soro 
de leite amido, .sal refinado estabilizante lecitina dois reais e 
de soja aroma identico ao natural de baunilha ESTRELA PCT 5000 

oitenta e cinco 
1.com  zero por cento de gorduras trans Devera centavos 

51 	14.250,001 

quatorze mil, 
duzentos e 
cinqüen

;~1_ 
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99 179 

BISCOITO INTEGRAL - biscoito salgado integral, 
pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de 
Trigo Enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, 
Gordura Vegetal Hidrognada, linha de Trigo 
Integral Açucar Açucar Invertido Sal e Fermentos 	

MARILAN Químicos. Fosfato Monocalcico Bicarbonato de 
Sodio e Bicarbonato de Amonio Contem Trigo 
Produzido em Equipamento que Processa Leite e 
Soja Devera constar no produto a data de 
validade e fabricação No ato do recebimento a 
validade ~ó,deve ser inferior a 04 (quatro) 

4_ ;  - meses 	.... ...................-.. 	. 	. . - - 	. 	- 	. 	. 

BISCOITO SALGADO biscoito salgado tipo cream 
crackerpacote de 400g ti 3x1po 	Contendo 	- 	- 
farinha de trigo fortificada com ferro e acido fohco 
(vitamina B9) amido de milho,.gordura vegetal 
sal refinado açucar extrato de malte soro do leite 	VITABONO 
em p0 estabilizante lecitina de soja e 
aromatizante Acondicionado em fardos de 20 
pacotes distribuidos em embalagem primaria 
plástica transparente de 400g Devera constar no 
produto a data de validade e fabricação No ato do 
recebimento a validade não deve ser inferior. a 04 

5: (quatro) meses. 	.. . .. 	 . 	 . 

LEITE LONGA VIDA produto pasteurizado (UHT) 
embalagem tetra park de 1. litro acondicionado 
em caixa inviolada livre de impurezas que 	JAGUARIBE 
venham a comprometer o consumo humano e/ou 
o armazenamen v to alidade minima 90 (noventa) 
dias devendoter informações nutricionais 

6 	conforme registro do Ministério . da .  Agricultura  

PCT 60 dois reais e cento e setenta e 
noventa e nove nove reais e 
centavos quarenta centavos 

2,69 13.450,00 

PCT 5.000 dois reais e treze mil, 
sessenta e nove quatrocentos e 
centavos cinqüenta reais 

.. 2,99 47.840,00 

UND 16.000 dois reais e quarenta e sete 
noventa e nove mil, oitocentos e 
centavos quarenta reais 
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79 

açúcar, etc. Registro no Ministéro.da Saúde com 	VITA GULA 	PCT 	10.000 três reais e trinta trinta e três mil e 
validade de 90 (noventa) dias do recebimento 	 e cinco centavos quinhentos re 
com ficha tecnica assinada pelo tecnologo de 
alimentos laudo e analise fisico quimico e 
biologico emitido por orgão competente com 
produção de no maximo a 03 (tres) dias contados 

9 a partir da data de entrega do produto 	
g, 40VALOR TOTAL DO LOTE R$ 	134 

centd-e trinta e quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos 
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Lote: 03 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS III 
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BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira 
qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de 	CEASA 	KG 
fungos sem indícios de germinação, isenta de 

2 	sujidades. Adequada ao consumo humano. 

CEASA 	KG 
BETERRABA- tipo in natüra, embom estado de - 

conservação sem furos ou pontos de deterioração 
: 	ésern marcas deacométimêntorde insetos. 	- 

- 	 . 	LEASA 	KG 

consistencia firme casca livre de fungos intir ei 
4 	adeuadaaocorisumohurnão.  

CENOURA tipo in natura tamanho medio, lIvre 	. 	CEASA 	KG 
de impurezas inteira adequada ao consumo 	- 

5 	humano 	 - 

- 	- 	- 	- - 	- - - 	CHEIRO VERDE- tipo in nãtura deye ser ínteos, 	 •-.KG - - 	- 	- 	sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 	- 
- 	- - 	- 	- - 

 
s u 'idades, parasitas e outras substâncias que o 

- - - 	
-- 	

6 	tornem impróprios para o  

- CEBOLA BRANCA tipo in natura, tamanho médio;- 

CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem 	- 	CEASA 	KG - 	- - 	- 
 

imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 	- 
-- 	- 	parasitas -e outr 	substâncias que o tornem - 

- - 7 	impróprios pari uconsurno 

- 	- 	GOIABA - in natura, íntegras, sem imperfeições, 
- 	- 	sem impur z s, sem sujidades, parasitas e 	 CEASA 	KG - - 
	qualquer outra coisa que as deixêm impróprias 

- 	- 	8 	paraonsumo. 	- 	 - 

JERIMUM- tipo in natura deveser íntegros, sadios, 
sem 1 ruperfeições, livre de impurezas, sujidades, 	CEASA 	KG 

-- - 	rasitas eoutras substâncias que o tornem 
9 	impróprios para o consumo. 

	

991 	17. 

6.000 dois reais e 	dezessete mil, 
noventa e nove novecentos e 
centavos 	quarenta reais 

	

2,70 	8.100,00 

3.000 dois reais e 	oito mil e cem 
setenta centavos reais 

3.000 I 	I três reais e vinte nove mil, 
loitocentos e e nove centavos 
1 setenta reais 

9.870,001 

3.000 três reais e vinte nove mil, 
ioitocentos e 

e nove centavos setenta reais 

100 
 1 

 doze reais e 	1 um mil, duzentos 
noventa centavos e noventa reais 

3.000 um real e trinta e quatro mil e 
cinco centavos i cinqüenta reais 

3,151 	3.150, 

1.000 três reais e 	três mil, cento e 
quinze centavos cinqüenta) 

578,001 

200 	dois reais e 	quinhentos e 
oitenta e nove 	setenta e oito 
centavos 	1 reais 

Gw 
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2,45 	490,00 
MACAXEIRA- tipo in natura deve ser íntegras, sem  
imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 	CEASA 	KG 	200 	dois reais e 

parasitas e outras substâncias que a tornem 	
quarenta e cinco quatrocentos e 

- 10 - impróprios para o consumo, 	
centavos 	noventa reais 

0:.111  natura integras sem imperfeições 	
120 	120000 

sem-iiiipurezàs,.semsujidádes, pàrasitas e • :- 	CEASA 	KG 	1.000  
qualquer outra coisa que as deixem improprias 	

O um real e vinte um mil e duzentos 

11 para o consumo 	
centavos 	reais 

3,89 	194,50 
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*Continuação da Proposta de Farias Brito -Ce 

Ijorárjode Abertura: às 09:00 horas 
Prazo de Entrega: Cunfbrme Edital e Contrato. 
VALIIADEDA PROPOSTA: 60 íSessenta dias. .. 

J(,!JATU CF,22 DEJANI IRO DE 2018 

de vordade 

..CW 	 ndo P010 015~ 

ci 

- - 	- 
DIA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 

---..-- .-- -. 
- - DIEGO M.1 IICONDES 4RTAXO TA VARES 

RUA JULIO CAVALCANTE, 721 - TABOLEIRO 
CPFn° 00.1.220.153-50  CEP: 63.500-292 - IGUATU CE 

24.334.945/000108 	/ ..NPJ: 
CGF; 0@,4Q3u314 

(4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - CL 

PREGÃO N° 2018.01.09.1 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO 1 

iesa MA OfERUAL liE ALP 
	

n 24.334.945/0001-08 e CGF " 
42-3, sediada ii Rüa Júlio .Cavakai 	 - CE - Fone/fax: 88 3581-3459 

ova em processo licitalório, Pregão 
des cabíveis, que inexiste qualquer 

articipar 

	

	presente certame licitalório, bem 
tenores, nos lermos cio art. 32. §2°. 

Iguatu-CE. 22 de. Janeiro de 2018. 

	 / 
GwC 
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COMÉRCIO VAREI. DE MERCADORIAS 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO CEARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO N° 2018.01.09.1 

BJETO: 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. 

PROPONENTE: AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME 
CNPJ: 17.355.847/0001-91 
CGF: 06.627420-6 
ENDEREÇO: RUA MANOEL PINHEIRO TORRES, 235, BAIRRO ALÉM RIO 
CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA - ESTADO DO CEARÁ 
CEP: 63.300-000 
TELEFONE: (8J 3536-2s63fa8J 9.g646- 1718 

DATA DE ABERTURA: 23 DE JANEIRO DE 2018 
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS 
LOCAL: Na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, sito na(o) Rua Jos 
Alves Pimentel, n° 87, Centro, Farias Brito/CE. 

1 
7,S47/ú 

-' 	L150I D 3uJ 7  \-ME 

	

- 	-r( 

- 	 - 	 --- 	 .- - 

AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA—ME 	 - - 	- - - 
CNPJ: 17.359847N001-91 

Fone: (SE) 3936-2563(88)9.9646 - 1718 
Rmai34ne txnaiLnem 

Rua ManeelPiabuTozrne. 236-Bairne M&irUio - Lavras da Mangabeira - CE 



 

COMÉRCIO VARE), DE MERCADORIAS 

À Prefeitura Municipal de Farias Brito - Estado do Ceará 
Pregão N 9  2018.01.09.1 

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. 

A Empresa AIJDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME, Inscrita no CNPJ sob o N2  17.355.847/0001-91, 
com sede na Rua Manoel Pinheiro Torres, 235 - Bairro Além-Rio - Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, 
Telefone (88) 3536 - 2563, E-mail: Mercadinhoede12osito3irmaos@hotmail.com.  DECLARA, sob as penas da 
Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova no processo licítatório 
na Modalidade Pregão N 2  2018.01.09.1 junto ao Município de Farias Brito o seguinte: 

( FL?ÇL° 

1) Que em cumprimento ao estabelecido na Lei n 2  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 72,  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 d'e 14 (quatõrzej anos. 

2) 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. 

3) Que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 
4) 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.Q 8.666/93. 

5) Sob as penas da Lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do Art. 49,  da Lei Federal n 
10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da 
legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 42, do Art 3, da 
Lei Complementar n 2  123/2006, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação 
exigidos neste Edital. 

 

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

Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará, 22 de janeiro de 2018 
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Lavras da Mangabeira - Estado do Ceará, 23 de Janeiro de 2018 
Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceará. 
lIa presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei no 8.666/93 e Lei no 10.52012002, bem como às 
áusulas e condições da modalidade Pregão no 2018.01.09.1. 
sclaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. 
;sumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
ijeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino 
Município de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo. 

Lote :01- GNfROS ALIMENTÍCIOS 1 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Valor Unitário Valor Total 
AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária 
plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidade 
ou qualquer outro fator que o torne impróprio 
ao consumo humano. O mesmo deverá ter em 
sua embalagem registro do Ministério da 

- Kg 6.000 Laysa R$ 	1,90 R$ 	11.400,00 
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.  
ADOÇANTE - Sacarina sódica ou similar, em 
líquido transparente. Embalagem de 100 ml, 

2 
com bico dosador Rótulo deverá conter nome 

Fr 20 Adocyl R$ 	2,40 R$ 	48,00 
do fabricante, ingredientes dados nutricionais, 
e prazo de validade, validade restante na 

- entrega de, no mínimo, um ano 
ALHO 	PROCESSADO 	- 	branco 	(pasta), 
embalado em pote plástico atóxico, pesando 

3 
aproximadamente 500g, com aspecto, cor, 

Und 900 Imperial R$ 	7,50 R$ 	6.750,00 , 	
i cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre 

de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, 
validade mínima  de 06 (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 microrganismos que possam tomé- 

Kg 2.000 Caçarola R$ 	2,50 R$ 	5.000,00 
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.  
COLORLFICO - em pó, homogêneo, obtido de 
frutos maduros de espécies genuínos, grãos 
sãos, 	limpos, 	dessecados 	e 	moídos 	de 
coloração 	vermelho 	intenso, 	com 
características organolépticas próprias como 

Pct 5.000 São Braz R$ 	0,55 R$ 	2.750,00 
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.  

AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA—ME 
CNPJ: 17.355.8411000191 
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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 

6 
fabrica, empacotamento e lote. Prazo de Kg 1.000 Kicaldo R$ 	3,70 R$ 	3.700,00 
validade deverá constar na embalagem do 
produto. No ato da entrega validade não 
sendo inferior a 03 (três) meses, O mesmo 
devera ter em sua embalagem registro do 
Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério da 

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

7 impurezas que comprometam o consumo Kg 200 Kicaldo R$ 	3,00 R$ 	600,00 
humano 	e/ou 	armazenamento, prazo 	de 
validade não inferior a 90 (noventa) dias na 
data da entrega.  
FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada 
pacote de 500g, 100% natural, embalagem 
primária plástica de 500g, livre de impurezas, 
insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores 

8 que a tornem imprópria para o consumo. Deve Pct 10.000 Bonomilho R$ 	0,90 R$ 	9.000,00 

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

- 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 
outros fatores que o tornem impróprio para o 

Pct 8.000 Bom Sabor R$ 	1,50 R$ 	12.000,00 
consumo humano, com prazo de validade no 
ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) 
meses. Na embalagem deve constar data de 
fabricação/empacotamento e lote. 
ÔLEO - óleo de soja embalagem PET 900 ml, 

r 

sem amassaduras e/ou outros fatores que o 
tornem impróprio para o consumo humano, 

io com prazo de validade no ato do recebimento Und 1.200 Soya R$ 	3,60 R$ 	4.320,00 
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 Cajaovo R$ 	12,00 R$ 	15.600,00 comprometam 	o 	consumo 	e 	o 
armazenamento, 	acondicionados 	em 
embalagem própria contendo 30 unidades  
PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - 

proteína texturizada de soja escura, sabor 
carne, produto desidratado, com umidade 
permitida 	por 	lei, 	isento 	de 	impurezas, 

12 contendo datas de validades de no mínimo Pct 1.000 Sora R$ 	3,55 R$ 	3.550,00 
120 	(cento 	e 	vinte) 	dias. 	Ingredientes: 
proteína texturizada de soja. Embalada em 
sacos plásticos transparentes, pacotes com 
peso líquido de 400g.  

AUDENHÂ PIRES LISBOA DE SOUSA— ME 
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DE LI01  

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

13 
constar data de fabricação/empacotamento. Kg 800 Sadio R$ 	0,50 R$ 	400,00 

Produção de no máximo a 30 (trinta) dias 
contados a partir da data de entrega do 

. produto. 
SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU 
OLEO COMESTÍVEL - latas de peso líquido de 
125g e peso drenado de 84g. la  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, azeito de oliva ou óleo 
comestível adicionado de sal. Ingredientes: 
sardinha, óleo 	comestível, sal 	e 	água 	de 
constituição. As conservas de pescado não 

14 deverão te cheiro ardido ou 	rançoso. O Und 9.000 Sul Pesca R$ 	2,20 R$ 	19.800,00 
produto 	deve 	se 	apresenta 	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 20110/78) e Selo 
do SIF O produto deve estar acondicionadc em 
embalagem primária de latas de peso líquido 
de 125g e peso drenado de 84g, resistentes 
sem sinais de alterações como estufamento, 
amassamento, vazamento, corrosões internas, 
bem 	como 	quaisquer 	modificações 	na 
natureza física, químicas ou organolética do 
produto e embalagem secundária de caixas de 

- ,papelão reforçadas.  
Valor Total do Lote 01 R$ 	94.918,00 

noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais 

/ 
Lote: 02- GENFROS ALJMENTICIOS II 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Valor Unitário Valor Total 
BEBIDA LÁCTEA - iogurte sabor morango, 
embalagem de 1 litro, produto pasteurizado, 
adoçado e com sabor, embalagem primária 
com identificação do produto, especificação 
dos 	ingredientes, 	informação 	nutricional, 
marca do fabricante e informações do mesmo, 
prazo de validade, peso liquido e rotulagem 
de acordo com a legislação. Deve conter o Und 10.000 Isis R$ 	2,71 R$ 	27.100,00 

número 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do 	o 	serviço 	de 	inspeção 	municipal, 	ou 
estadual ou federal. Validade mínima de 25 
(vinte e cinco) dias a partir da data de entreqa 
na unidade requisitante  
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- BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE - sabor 
chocolate, embalagem de 200 ml, produto 
pasteurizado, 	adoçado 	e 	com 	sabor, 
embalagem primária com identificação do 
produto, 	especificação 	dos 	ingredientes, 
informação nuti-icional, marca do fabricante e 

2 
informações do mesmo, prazo de validade, 

Und 300 ltalac R$ 	1,20 R$ 	 360,00 
peso liquido e rotulagem de acordo com a 
legislação. Deve conter o número do registro 
no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do o serviço de inspeção 
municipal, ou estadual ou federal Validade 
mínima de 3 (três) meses a partir da data de 

- entrega na unidade requisitante.  
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, sa 
refinado, estabilizante lecitina de soja, aroma 

Pct 5.000 Estrela R$ 	2,70 R$ 	13.500,00 
idêntico ao natural de baunilha. Com  zero por 
cento de gorduras trans Deverá constar no 
produto a data de validade e fabricação No 
ato do recebimento a validade não inferior a 

- 04 (quatro) meses  
BISCOITO 	INTEGRAL 	- 	biscoito 	salgado 
integral, pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: 
Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e 
Ácido Fólico, Gordura Vegetal Hidrogenada, 
Farinha de Trigo Integral, Açúcar, Açúcar 
Invertido, Sal e Fermentos Químicos: Fosfato 

4 Monocálcico, 	Bicarbonato 	de 	Sódio 	e Pct 60 Estrela R$ 	3,20 R$ 	 192,00 
Bicarbonato 	de 	Amónio. 	Contém 	Trigo. 
Produzido em Equipamento que Processa 
Leite e Soja. Deverá constar nc produto a data 
de 	validade 	e 	fabricação. 	No 	ato 	do 
recebimento a validade não deve ser 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 fálico (vitamina 139), amido de 
milho, gordura vegetal, sal refinado, açúcar, 
extrato 	de 	malte, soro 	do leite em 	pó, 

5 estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Pa 5.000 Estrela R$ 	3,00 R$ 	15.000,00 
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 ° 

6 
consumo humano e/ou o armazenamento, 

Und 16.000 Betânia R$ 	3,00 11$ 	48.000,00 

validade mínima 90 (noventa) dias, devendo 
ter 	informações 	nutricionais 	conforme 
registro do Ministério da Agricultora.  
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- LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 1000 ml de 
leite de vaca sem lactose, sem adulterações, 
isento de lactose conforme legislação, líquido, 
cor branca, 	odor 	e 	sabor característicos, 
acondicionado em embalagem longa vida 
UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa 
cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A 

Urid 200 Betânia R$ 	3,90 R$ 	780,00 
embalagem devera conter externamente os 
dados 	de 	identificação, 	procedência 
informação nutricional, número de lote, data 
de validade, quantidade do produto, número 
do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 	carimbo 	de 

- inspeção. 
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 

8 impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou Und 2.000 Forma Fácil R$ 	3,50 R$ 	7.000,00 
outros fatores que a tornem imprópria para o 
consumo. Deve conter endereço, data de 
fabricação, empacotamento e lote. Prazo de 
validade deverá constar na embalagem do 
produto, no ato da entrega validade não sendo 
inferior a 06 (seis) meses. O mesmo deverá ter 
em sua embalagem Registro do Ministério da 

- Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultora.  
PAO - 	tipo 	hot dog, fresco, embalagem 
primária e sacos dq 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 

9 
(noventa) dias do recebimento com ficha 

Pa 10.000 Da Casa R$ 	3,50 R$ 	35.000,00 

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.  
Valor Total do Lote 02 R$ 	146.932,00 

cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais 

Lote: 03- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS III 

Item Especificação Unidade Quantidade Marca/Modelo Valor Unitário Valor Total 
CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina moída 
congelada apresentada em pacotes de 500g, a 
gordura não deve conter ranço, livre de 
impurezas e sem características da presença 
de 	micro-organismos 	ou 	insetos 	que 
impossibilitem 	o consumo 	humano. Com  
desgelo não superior a 20%. O mesmo deverá Pa 12.000 Gostosinha R$ 	4,00 R$ 	48.000,00 
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.  
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- FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, 

sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
2 Kg 1.500 Regina R$ 	7,50 R$ 	11250,00 

sujidades, parasitas e outras substâncias que 

- o tornem impróprios para o consumo.  

POLPA 	DE 	FRUTAS 	- 	 Sabores 	diversos 

congeladas, embalagem plástica de 	1 Kg, 

hermeticamente fechada e sem perfurações. 

3 No ato da entrega, com registro no Ministério Kg 1.000 Só Polpa R$ 	5,00 R$ 	5.000,00 

da Agricultura com produção de no máximo a 

03 (três) dias contados a partir da data de 

- entrega do produto.  

Valor Total do Lote 03 R$ 	64.250,00 

sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais 

Valor Total da Proposta: 	 1  R$ 	 306.100,00 

trezentos e seis mil e cem reais 

DADOS DA PROPONENTE 
Razão Social: AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME 
Endereço: RUA MANOEL PINHEIRO TORRES N 9  235 - BAIRRO ALÉM RIO 
Cidade: LAVRAS DA MANGABEIRA - ESTADO DO CEARÁ 	CEP: 63.300-000 
CNPJ: 17.355.847/0001-91 - CGF: 06.627420-6 
TELEFONE: (88) 3536-2563 (88)9.9646-1718 	E-MAIL: Mercadinhoedeposito3irmaos@hotmail.com  
Dados Bancários: Banco do Brasil 	Destinatário; AUDENI-IA PIRES LISBOA DE SOUSA - ME 	Agência: 0940-7 	Conta Corrente: 21068-4 

DADOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 
Data da Abertura: 23 de Janeiro de 2018 	Horário de Abertura: 09:00 HORAS 
Local: Na sede da Prefeitura Municipal de Farias Brito, sito na(o) Rua José Alves Pimentel, n°87, Centro, Farias Brito/CE 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Data: 23 de Janeiro de 2018 

(.»..'à~.Cà,Y'àa~ PU., ... 	 Q.. 
Assinatura do Proponente 
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Ç) ÓMEGA M 
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ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 
Ao Pregoeiro(a) da 
Prefeitura Municipal de: FARIAS BRITO/CE , 	. 	. 	 . 
Secretaria de Educação 
Pregão Presencial N° 2018 01 09 1 
Data de Abertura:- 23/01/2018 , : 	 .. 	 . . ......... .. 	.. 
Horario 09h O0min 

......................................................... DECLARAÇÕES 	............................ ., 	. 	... 	. 	... 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolarÍda Rede 
Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE, conforme especificações contidas nosanexos deste Edital. 

1 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DEPRODUTOS.ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, 
inscrita. no CNPJ de n.° 41.600.13110001-97, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, 
pror(a) da cédula de identidade n° 8904002000214. e inscrito(a), no ÇPF. sob o n° 116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as 
p ., da Lei para todos os fins de direito a que se possa prestar espe cialmente para fins de prova em processo licitatorio Pregão n° 
2018.0 

1 
 1 09 1 Junto ao Município de FARIAS BRITO/CE Estado do Ceará o seguinte (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno, .onheimnto de 'todos ps parâmetros e elementos do Edital e dos 
produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste 
edital 

2- A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, 
inscrita no CNPJ de n.° 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, 
portador(a) da cédula de' identidade i n!  .8904002000214. e inscrito(a) no CPF sob o n° 1116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as 
penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar,' especialmente para fins de prova em processo . licitatório, Pregão n° 
2018.01.09.1, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, .Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°9.854, de 2711011999, 
publicada no DOU de 28/10/1 999, e ao-inciso XXXIII, do artigo7 6, à 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. 

3 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, 
inscrita no CNPJ de n.° 41.600.13110001-97, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO ARRUDA DIAS AGUIAR, 
portador(a) da cédula de identidade n° 8904002000214: e inscrito

,
(a) no CPFsob o n°116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as 

penas da Lei, para todos os fins de direito a que. se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão n° - 
2018.01.09.1, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos, 
se responsabilizando pela veracidade dos documentos apresentados , bem como, pela proposta ofertada, tudo de acordo com os prazos e 
condições determinados 

4 --mpresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, 
íris .a no CNPJ de n.° 41.600.13110001-97, por intermédio de seu représéntante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO ARRUDA DIAS .AGUIAR, 
portador(a) da cédula de identidade n° 8904002000214. e inscrito(a) no CPF sob o n° 116.390.753-72, DECLARA EXPRESSAMENTE, sob as 
penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, Pregão n° 
2018.01.09.1, junto ao Município de FARIAS BRITO/CE, Estado do Cêará, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato superveniente 
impeditivo de nossa habilitaçãó para participar no presénte certame licitatório, bem assim que ficamos -  ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores,nos termos do art. 32, §2 1 , Lei n° 8.666193.. 

5 - A Empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, Localizada a Rua: Tereza Cristina, 1258, Centro de Fortaleza, 
inscrita no CNPJ de n.° 41.600.131/0001-97, por intermédio de seu 'representante legal o(a) Sr(a) FRANCISCO ARRUDA DIAS 'AGUIAR, 
portador(a) da cédula de identidadé n° 8904002000214. e inscrito(a) no CPF sob o n° 116.390.753-72, DECLARA, que, não possui em seu quadro 
funcional e no seu quadro societário, servidor público ou dirigente de Órgão ou entidade contratante ou responsave! pela licitação. 

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

	

FORTAE:-Z/CE..zjNEIRE 	 . . . 
	. 

C?IÔMEGA T UIDORA DE ODU S A 	 EIRELI 	 / 

/ 
/ 	 FRANCIOUDADS 	R 

R 89~20002f4 

7 	 CPF: 116.390.753-72 

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza! Ce - Cep: 60.015-141 
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.131/0001-97 - CGF: 06.189.506-7 lsnc. Municipal: 112868 -0 

e-mail: omegacomerciaIhotmail.com  
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ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS: -4,Lm=NIZ Paios Eu 

Ao Pregoeiro(a) da 
Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO/CE 

Secretaria de Educação 
Pregão Presencial N°2018.01.09.1 

Data de Abertura: 2310112018 
Horário: 09h:Oomin. 

GENROS ALIMENTICIOS 1 

lTM DESCRIÇÃO UNID QTD MARCA VR. UNIT. 
VIR. UNIT. 

VIR. TOTAL 
EXTENSO EXT 

AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica de 1 
kg, livre de 
impurezas, umidade ou qualquer outro fator que o torne 
impróprio ao consumo 
humano. O mesmo deverá ter em sua embalagem registro um real e onzi 
do Ministério da Kg 6.000 REALEZA R$ 	1,90 noventa R$ 	11.400,00 quatr 
Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura, endereço do centavos s 
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. 

ADOÇANTE - Sacarina sódica ou similar, em líquido 
transparente. Embalagem 

um real e trinta 
de 100 ml, com bico dosador. Rotulo devera conter nome do 

oitenta e 
2 fabricante, Fr 20 MARATÁ R$ 	1,88 

oito 
R$ 	37,60 

es 
ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade 

 

validade restante na 
centavos cen 

entrega de, no mínimo, um ano.  
ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em pote 
plástico atóxico, 
pesando aproximadamente 500g, com aspecto, cor, cheiro e 

oito reais e 
oito 

sabor próprios, Und 900 
EMPRO TEMPERO 

R$ 	8,95 
noventa e 

R$ 	8.055,00 cinqL 
firme e intacto, livre de fertilizantes, sujidades, parasitas e DA CASA cinco 

cincc 
larvas, validade 

centavos  

mínima de 06 (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 

dois reais quat 
impurezas: inseto de 

4 microrganismos que possam torná-lo impróprio para Kg 2.000 REALEZA R$ 	2,42 
e quarenta 

R$ 	4.840,00 
oitocE 

consumo humano ou 
e dois qua 

comprometer o armazenamento. Validade mínima de 180 
centavos re 

dias a partir da data 
da entrega. Deve ter informações nutricionais na embalagem 
conforme o 
Ministério da Agricultura. 	 - 

- 	( 

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / Ce - Cep: 60.015-141 
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.13110001-97 - CGF: 06.189.506-7 lsnc. Municipal: 112868-0 

e-mail: omegacomercialhotmail.com  
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COLORÍFICO - em pó, homogêneo, obtido de frutos 
maduros de espécies 
genuínos, grãos sãos, limpos, dessecados e moídos de 
coloração vermelho 
intenso, com características organolépticas próprias como 

cinquenta 

5 cor e sabor, isento de Pct 5.000 REALEZA R$ 	0,58 
e oito 

R$ 	2.900,00 
materiais estranhos a sua espécie. Embalagem primária de 

centavos 
de real 

100 gramas, com 
produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partir 
da data de entrega 
do produto.  

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 

três reais e 
de fabrica, 

setenta e  
empacotamento e lote. Prazo de validade deverá constar na Kg 1.000 REALEZA R$ 	3,71 R$ 	3.710,00 
embalagem do 

um  
centavos 

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

7 impurezas que Kg 200 REALEZA R$ 	3,10 dez R$ 	620,00 
comprometam o consumo humano e/ou armazenamento, centavos 
prazo de validade não 
inferior a 90 (noventa) dias na data da entrega. 	 - 

FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada pacote de 
500g, 100% natural, 
embalagem primária plástica de 500g, livre de impurezas, 
insetos, mofo ou 

oitenta e 
bolores e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o 

8 consumo. Deve conter Pct 10.000 MARATÁ R$ 	0,89 
nove 

centavos 
R$ 	8.900,00 

data de fabricação, empacotamento e lote. Prazo de 
de real 

validade deverá constar na 
embalagem do produto, no ato da entrega validade não 
sendo inferior a 06 (seis) 
meses  
MACARRÃO - tipo espaguete pacote de 500g, embalagem 
primária transparente 
de 500g sem a presença de carunchos, insetos e/ou outros 

um real e fatores que o tornem 
9 impróprio para o consumo humano, com prazo de validade Pct 8.000 REALEZA R$ 	1,63 

sessenta e  
R$ 	13.040,00 

no ato do 
 três 

recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na 
centavos 

embalagem deve constar data 
de fabricação/empacotamento e lote. 
ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900 ml, sem 
amassaduras e/ou outros 

três reais e 
fatores que o tornem impróprio para o consumo humano, 

10 com prazo de validade Und 1.200 SOYA R$ 	3,61 
sessenta e 

R$ 	4.332,00 
no ato do recebimento não inferior a 04 (quatro) meses. Na 

um 

embalagem deve 
centavos 

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 doze reais 

11 comprometam o consumo Bdj 1.300 SÃO JOSÉ R$ 	12,11 e onze R$ 	15.743,00 
e o armazenamento, acondicionados em embalagem própria centavos 
contendo 30 
unidades.  

\7Ç 	Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / Ce - Cep: 60.015-141 
N Uone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.13110001-97 - CGF: 06.189.506-7 lsnc. Municipal: 112868-0 

e-mail: omegacomerciaIhotmail.com  
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PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína 
texturizada de soja 
escura, sabor carne, produto desidratado, com umidade 

dois reais 
permitida por lei, isento 

e sessenta 
dois 

12 de impurezas, contendo datas de validades de no mínimo Pct 1.000 REALEZA R$ 	262 
edois 

R$ 	2.620,00 seiscei 
120 (cento e vinte) vinte 
dias. Ingredientes: proteína texturizada de soja. Embalada 

centavos 

em sacos plásticos 
transparentes, pacotes com peso líquido de 400g.  
SAL - sal iodado refinado, embalagem primária plástica de 
1kg, livre de 
impurezas e/ou outros fatores que o tornem impróprio para o sessenta e 

quinhi 
13 

consumo humano. 
Kg 800 MAR E SOL R$ 	0,67 

sete 
R$ 	536,00 e trin 

Na embalagem deve constar data de centavos 
fabricação/empacotamento. Produção de de real 

seis 

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 liquido de 125g e peso 
drenado de 84g. 1a  Qualidade. Produto preparado com 
pescado, limpo, cru, cozido ou curado adicionado de outras 
substâncias alimentícias e submetido a processos químicos 
apropriados a cada espécie. A conserva será designada pela 
espécie de pescado que pertence e o modo de 
apresentação, ou seja, produto que tenha por líquido de 
cobertura, azeite de oliva ou óleo comestível adicionado 
de sal. Ingredientes: sardinha, óleo comestível, sal e água 

dois reais vinte 
de constituição. As conservas de pescado não deverão ter 

e trinta e mi 
14 cheiro ardido ou rançoso. O produto deve se apresentar Und 9.000 SULPESCA R$ 	2,37 

sete 
R$ 	21.330,00 

trezen 
isento de sujidades, parasitas e larvas. O produto e suas 

centavos trinta  
condições deverão estar de acordo com a NTA 10 (Normas 
Técnicas para Conserva de Pescado - Decreto 2.486 de 
20110178) e Selo do SIF O produto deve estar 
acondicionado em embalagem primária de latas de peso 
líquido de 125g e peso drenado de 84g, resistentes sem 
sinais de alterações como estufamento, amassamento, 
vazamento, corrosões internas, bem como quaisquer 
modificações na natureza física, químicas ou organolética do 
produto e embalagem secundária de caixas de papelão 
reforçadas  

R$ 	98063,60J 
noventa e oito mil e sessenta e três reais e sessenta centavos 

GENFROS ALIMENTÍCIOS li  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD MARCA VR. UNIT. 
VR .  UNIT . 

VR. TOTAL 
EXTENSO EXTENS 

BEBIDA LÁCTEA - iogurte sabor morango, embalagem de 
1 litro, produto 
pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem primária 
com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do 
fabricante e informações do mesmo, prazo de validade, peso dois reais 

vinte e s 
liquido e rotulagem Und 10.000 GUT GURT R$ 	2,71 

e se en a e 
R$ 	27.100,00 mil e cei 

de acordo com a legislação. Deve conter o número do um 
reais 

registro no Ministério da centavos 
 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do o serviço 
de inspeção 
municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima de 25 
(vinte e cinco) dias a 
partir da data de entrega na unidade/equisitante.  

5_~ 	 9 
Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza! Ce - Cep: 60.015-141 

Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.13110001-97 - CGF: 06.189.506-7 lsnc. Municipal: 112868-0 
e-mail: omegacomercial@hotmail.com  
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BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE - sabor chocolate, 
embalagem de 200 ml, 
produto pasteurizado, adoçado e com sabor, embalagem 
primária com 
identificação do produto, especificação dos ingredientes, 
informação nutricional, um real e 
marca do fabricante e informações do mesmo, prazo de 

oitenta e 
quinhen 

2 validade, peso liquido e Und 300 ADESS R$ 	1,89 R$ 	567,00 e sessen 

rotulagem de acordo com a legislação. Deve conter o 
nove 

centavos 
sete re 

número do registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção 
do o serviço de 
inspeção municipal, ou estadual ou federal. Validade mínima 
de 3 (três) meses a 
partir da data de entrega na unidade requisitante.  

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1. 
Contendo farinha de 
trigo enriquecida com ferro e ácido fálico, açúcar, gordura 
vegetal, soro de leite, dois reais onze rr 
amido, sal refinado, estabilizante lecina de soja, aroma e trinta e oitocent 

3 idêntico ao natural de Pct 5.000 DUCHICO R$ 	2,37 
sete 

R$ 	11.850,00 
cinquer 

baunilha. Com  zero por cento de gorduras trans. Deverá centavos reais 
constar no produto a 
data de validade e fabricação. No ato do recebimento a 
validade não inferior a 
04 (quatro) meses.  
BISCOITO INTEGRAL - biscoito salgado integral, pacote de 
150g, tipo 6x1. 
Contendo: Farinha de Trigo Enriquecida com Ferro e Ácido 
Fálico, Gordura 
Vegetal Hidrogenada, Farinha de Trigo Integral, Açúcar, cento 
Açúcar Invertido, Sal e três reais e noventa 
Fermentos Químicos: Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de 

Pct 60 
CLUB 

R$ 	3,19 dezenove R$ 	191,40 um reai 
Sódio e Bicarbonato SOCIAL 

centavos quaren 
de Amônio. Contém Trigo. Produzido em Equipamento que centav 
Processa Leite e 
Soja. Deverá constar no produto a data de validade e 
fabricação. No ato do 
recebimento a validade não deve ser 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 fálico (vitamina 
89), amido de milho, gordura vegetal, sal refinado, açúcar, 
extrato de malte, soro dois reais onze m 
do leite em pá, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. 

Pct 5 .000 DUCHICO R$ 	2, 37 
e trinta e 

85000 R$ 	11., 
oitocentc 

Acondicionado em sete cinquer 
fardos de 20 pacotes, distribuídos em embalagem primária centavos reais 
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 quarent 
que venham a 

MARANGU 
três reais e nove m 

6 comprometer o consumo humano e/ou o armazenamento, Und 16.000 
APE 

R$ 	3,09 nove quatroce 
validade mínima 90 centavos s e quar 
(noventa) dias, devendo ter informações nutricionais 

R$ 	49.4400) 

reais 
conforme registro do 
Ministério da AgriçfÍtura. 

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / Ce - Cep: 60.015-141 
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LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 1000 ml de leite de 
vaca sem lactose, sem 
adulterações, isento de lactose conforme legislação, líquido, 
cor branca, odor e 
sabor característicos, acondicionado em embalagem longa 
vida UHT/ UAT (ultra 
alta temperatura), em caixa cartonada, de 1 litro, validade 
até 4 meses. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, 
informação nutricional, número de lote, data de validade, 
quantidade do produto, 
número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de 
inspeção.  

Und 200 ITAMBE R$ 	3,98 

três reais e 
noventa e 

oito 
centavos 

R$ 	796,00 

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 

dois reais 
fatores que a tornem imprópria para o consumo. Deve conter 

e quarenta 
8 endereço, data de Und 2.000 MARATÁ R$ 	2,47 

e sete 
R$ 	4.940,00 

fabricação, empacotamento e lote. Prazo de validade 
centavos 

devera constar na 
embalagem do produto, no ato da entrega validade não 
sendo inferior a 06 (seis) 
milho verde, leite condensado, chocolate e coco, contendo 
farinha de milho pré- 
meses. O mesmo deverá ter em sua embalagem Registro do 
Ministério da 
Saúde, ANVISA, Ministério da Agricultura. 

PÃO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e sacos de 
polietileno contendo 
10 pães, pesando 41 por pacote. Inviolados. Composição: 
farinha de trigo 
enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. 

dois reais 
Registro no Ministério da 

e noventa e 
Saúde com validade de 90 (noventa) dias do recebimento Pct 10.000 GIPAN R$ 	2,95 R$ 	29.500,00 
com ficha técnica 

cinco 

assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e análise físico 
centavos 

químico e biológico 
emitido por órgão competente, com produção de no máximo 
a 03 (três) dias 
contados ,  partir rb,  data de entrega r1 r produto .  

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza! Ce - Cep: 60.015-141 
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.13110001-97 - CGF: 06.189.506-7 lsnc. Municipal: 112868-0 

e-mail: omegacomercialhotmail.com  

Valor do Lote 	 R$ 136.234,40 
cento e trinta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos 

Valor Global da Proposta: R$ 234.298,OQj 
duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais 

/ 

setecentos e 
noventa e 
seis reais 

quatro mil, 
novecentos 
e quarenta 

reais 

vinte e nove 
mil  

quinhentos 
reais 
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Distribuidora 
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 

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° 2018 01 09 1 

Declaramos que nossos preços já.. 	inclusas todos os tributos, impostos, 
encargos trabalhistas, .pevidenciários, fiscais e,, comerciais, taxas, fretes, . seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas. que . possam inçidir sobre . o 
fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro. 

Dados do Representante para assinatura do contrato - Nome FRANCISCO ARRUDA 
DIAS AGUIAR, Brasileiro,Estado Civil Casado, Profissão Comerciante, CPF N° 
116.390.753-72; RG N° 8904002000214, Domicilio Av. Rui Barbosa n° 343, Apto 
2001, Edifíciô Pâtricia, Côndõmínio Paço do Béni, Bairro Meireles, CEP: 60:115-220; 
Cargo na Empresa: Administrador, e/ou Procurador devidamente habilitado. 

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 vencêdor(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 contidas nos anexos deste 
Edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
Procedência dos Produtos: Nacional. 
Prazo de Entrega 05 (cinco) dias, a partir do recebimento da Ordem de Compra 
Informações de Banco: n° 001 (Banco do Brasil) - AG.: 1604-7 - C/C.: 7658-9 

FORTALEZA! CE, 22 DE JANEIRO DE 2018 

ÕMEGA DISTRIBUIDORA DE P - 	SAL 	S EIRELI 

o 
/ ANCf!' D s 
/ 	 R 	 . Cii'AP 

RG'é904002000214  
CPF: 116390;753.72 

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza Ice - Cep: 60.016-141 
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.13110001-97 - CGF: 06189.506-7 isnc. Municipal: 112868-0 

e-mail: omegacomerciai©hotmaii.com  



RECONHECIMENTO DE FIRMA 
RECONHECO 	FIRMA 

SEMELHNC( 	1 	UENTJ 	() 

	

EM TESTEYUNI4 O D 	VERDADE 

	

Cartório Primeiro Oflçjo CNPj 	
05.621,065,0001-78 Farias SrJt 	Estado dO E 

1515 	ELLEN DE 

 

P 
ESCREVENTE SUBSTI 	T 	, 	 ZAD, (CLT) 

El 

Ç 
DistribuIdora 

ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 

Ao Pregoeiro(a) da 
Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO/CE 
Secretaria de Educação 
Pregão Presencial N° 201 8.01.09.1 
Data de Abertura: 2310112018 
Horário: 09h:O0min. 

CFL  o  

o 

DECLARAÇÃO 
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. 

Daramos que nossos preços já estão computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos 
ipostos, 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. 

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

FORTALEZA / CE, 22 DE JANEIRO DE 2018 

,..41EA DISt DE PRODUTOS AUMENTICIOS EIREU 
rLfr .  

Rua Tereza Cristina, 1258 - Centro - Fortaleza / Ce - Cep: 60M15-141 
Fone: (85) 3255-9850 - CNPJ: 41.600.13110001-97 - CGF: 06.189.506-7 lsnc. Municipal: 112868-0 

e-mail: omegacomercial@hotmail.com  
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PROPOSTA PADRONIZADA 

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° 1052012002, bem corno às cláusulas e condições da modalidade Pregão n 

2018.01.09.1 

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. 

M\bjeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição 

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

especificações apresentadas abaixo. 

Lote: 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS j 

ITEM ESPECIFICACAO Uind Qtde Marca V unit V total 
0001 AÇÚCAR - açúcar cristal, embalagem primária plástica Kg 6.000 Layza 1,90 11.400,00 

de 1 kg, livre de impurezas, umidade ou qualquer 

outro fator que o torne impróprio ao consumo 

humano. O mesmo deverá te em sua embalagem 
registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério 
da Agricultura, endereço do fabricante data de 
fabricação, empacotamento e lote do produto. 
Produção de no máximo a 30 (trinta) dias contados a 
parti da data de entrega do produto.  

0002 ADOÇANTE - Sacarina sádica ou similar, em líquidc Fr 20 Marata 2,60 52,00 
transparente. Embalagem de 100 ml, com bico 
dosador. Rótulo deverá conter nome do fabricante, 
ingredientes,dados nutricionais, e prazo de validade, 
validade restante na entrega de, no mínimo, um ano 

0003 ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em tinid 900 Regina 8,90 8.010,00 
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 06 (seis) meses 

0004 ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico Kg 2.000 Caçarola 2,50 5.000,00 
transparente, hermeticamente fechado com 1 kg. 
Tipo 1, não parboilizado, polido, constituído de grãos 
inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, livre 

de impurezas: inseto de microrganismos que possam 

- 

torná-lo impróprio 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.  

0005 COLORÍFICO - em pá, homogêneo, obtido dfrutos Pct 5.000 Kimimo 0,60 3.000,00 
maduros de espécies genuínos, grãos sãos, 	1pos,  



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 da 
data de entrega do produto  

0006 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem Kg 1.000 Kicaldo 3,70 3,700,00 
primaria plástica de 1 Kg livre de impurezas, insetos, 
mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tomem 
imprópria para c consumo. Deve conter endereço, 
data de fabrica, empacotamento e lote. Prazo de 
validade deverá constar na embalagem do produto. 
No ato da entrega validade não sendo inferior a 03 
(três) meses. O mesmo devera ter em sua embalagem 
registro do Ministério da Saúde, ANVISA, Ministério 
da Agricultura.  

0007 FEIJÃO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, Kg 200 Valioso 3,10 620,00 
embalagem de 1kg, inviolada, com registro do 
Ministério da Agricultura, produto sem impurezas 
que comprometam o consuma humano e/ou 
armazenamento, prazo de validade não inferior a 90 
(noventa) dias na data da entrega.  

0008 FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho focada pacote Pct 10.000 Coringa 1,05 10.500,00 
& 500g, 100% natural, embalagem primária plástica 
de 500g, livre de impurezas, insetos, mofo ou bolores 
e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o 
consumo. Deve conter data de fabricação, 
empacotamento e lote. Prazo d validade deverá 
constar na embalagem do produto, no ato da entrega 
validade não sendo inferior a 06 (seis) meses 

0009 MACARRÃO - tipo espaguete pacote de SOOg, Pct 8.000 Gostoso 1,70 13.600,00 
,--- embalagem primária transparente de 500g sem a 

presença de carunchos, insetos e/ou outros fatores 
que o tornem impróprio para o consumo humano, 
com prazo de validade no ato do recebimento não 
inferior a 04 (quatro) meses. Na embalagem deve 
constar data de fabricação/empacotamento e lote. 

0010 ÓLEO - óleo de soja embalagem PET 900 ml, sem Unid 1.200 Soya 3,60 4.320,00 
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 
(quatro) meses. N embalagem deve constar data de 
fabricação/empacotame rito e lote. 

0011 OVO - ovo de galinha, marrom ou branco médio, sem Bdj 1.300 Regina 12,00 15.600,00 
rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou 
outras partículas que comprometam o consumo e o 
armazenamento, acondicionados em embalagem 
própria contendo 30 unidades.  

0012 PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - proteína Pct 1.000 Nutimas 3,50 3.500,00 
texturizada de soja escura, sabor carne, produto 
desidratado, com umidade permitida p 	lei, isento  



FL W' 
FrancinIda SiIv T#1endanç - E4 
~a lDøm Quíntina. 218 - Térrei 
Quixermabim - Cerâ - CP 6 

	
II 

de impurezas, contendo datas de validades de no 

mínimo 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes: 

proteína texturizada de soja. Embalada em sacos 

plásticos transparentes, pacotes com peso líquido de 

400g  

0013 SAL - sal iodado refinado, embalagem primária Kg 800 Premium 0,60 480,00 
plástica de 1kg, livre de impurezas e/ou outros 

fatores que o tomem impróprio para o consumo 

humano. Na embalagem deve constar data de 

fabricação/empacotamento. Produção de no máximo 

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

do produto.  

0014 SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU ÓLEO Unid 9.000 88 2,80 25.200,00 
COMESTÍVEL - latas de peso líquido de 125g e peso 

drenado de 84g. ja 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 isento de sujidades, parasitas e larvas. O 

produto e suar condições deverão estar de acordo 
com a NTA 10 (Normas Técnicas para Conserva de 
Pescado - Decreto 2.486 de 20110178) e Selo do SIF O 
produto deve estar acondicionado em embalagem 
primária de latas de peso líquido de 125g peso 

- drenado de 84g, resistentes sem sinais de alterações 

como estufamento, amassamento, vazamento, 
corrosões internas, bem como quaisquer 

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

Valor do lote: 104.982,00(cento e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais) 104.982,00 
LOTE 2 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS II 

ITE M ESPECIFICACAO Uind '-tce ) Marca v init, i.Jotaf- , 
0001 BEBIDA LÁCTEA- iogurte sabor morango, embalagem Unid 7Gõsiosurã " 	2,70 23.000,0 

d€ 1 litro, produto pasteurizado, adoçado e com 

sabor, embalagem primária com identificação do 
produto, especificação dos ingredientes, informação 
nutricional, marca do fabricante e informações do 
mesmo, prazo de validade, peso liquido e rotulagem 
de acordo com a legislação. Deve conter o número do 
registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 

carimbo de inspeção do serviço de inspeo  

/ 
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municipal, ou estadual ou federal Validade mínima de 

25 (vinte e cinco) dias a partir da date de entrega na 

unidade reguisitante.  

0002 BEBIDA LÁCTEA SEM LACTOSE - sabor chocolate, Unid 300 Betânia 1,80 540,00 
embalagem de 200 ml, produto pasteurizado, 

adoçado E com sabor, embalagem primária com 

identificação de produto, especificação dos 

ingredientes, informação nutricional, marca do 

fabricante e informações do mesmo, prazo de 

validade, peso liquido e rotulagem de acordo com a 

legislação. Deve conter o número do registro no 

Ministéri( da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do serviço de inspeção municipal, ou 
estadual ou federal. Validade mínima de 3 (três) 

meses a partir da data de entrega na unidade 
requisitante  

0003 BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 3x1. Pct 5.000 Estrela 3,90 19.500,00 
Contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e 

ácidc fálico, açúcar, gordura vegetal, soro de leite, 

amido, sa refinado, estabilizante lecitina de soja, 
aroma idêntico ao natural de baunilha. Com  zero por 
cento de gorduras trans. Deverá constar no produto a 
data de validade e fabricação. No ato do recebimento 

a validade não Inferior a 04 (quatro) meses.  

0004 BISCOITO INTEGRAL - biscoito salgado integral, pacote Pct 60 Estrela 3,20 192,00 
dl 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de Trigo 

Enriquecida com Ferro e Ácido Fálico, Gordura Vegetal 

Hidrogenada, Farinha de Trigo Integral, Açúcar, Açúcar 
Invertido, Sal e Fermentos Químicos: Fosfato 

Monocálcico, Bicarbonato de Sódio e Bicarbonato de 

Amônio. Contém Trigo. Produzido em Equipamento 

que Processa Leite e Soja. Deverá constar n produto a 

data de validade e fabricação. No ato d recebimento a 

validade não deve ser inferior a 04 (quatro) meses. 

0005 BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream Pct 5.000 Estrela 3,10 15.500,00 
cracker, pacote de 400g, 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 aromatizante. 

Acondicionado em fardos de 20 pacotes, distribuídos 

em embalagem primária plástica transparente de 
400g. Deverá constar no produto a data de validade 

fabricação. No ato do recebimento a validade não 

deve se inferior a 04 (quatro) meses. 

0006 LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT), Unid 16.000 Marangua 3,00 48.000,00 
embalagem tetra park de 1 litro, acondicionado em pe 
caixa, inviolada livre de impurezas que venham a 
comprometer o consumo humano e/ou o 

armazenamento, validade mínima 90 (ri 'hventa) dias, 
devendo ter informações nutricionai cgnijme  

2 k~ 
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registro do Ministério da Agricultura.  

0007 LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 1000 ml de leite de Unid 200 Marangua 3,90 780,00 
vaca sem lactose, sem adulterações, isento de lactose pe 
conforme legislação, líquido, cor branca, odor e sabor 
característicos, acondicionado em embalagem longa 
vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa 
cartonada, de 1 litro, validade até 4 meses. A 
embalagem deverá conter n externamente os dados 
de identificação, procedência, informação nutricional, 
número de lote, data de validade, quantidade do 
produto, número do registro no Ministério d 
Agriçultura/SIF/DIPOA e ca rim bo de inspeção  

0008 MISTURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de Unid 2.000 Nutnlon 3,50 7.000,00 
mingat de cereais, sabores milho verde, leite 
condensado, chocolate e coco, contendo farinha de 
milho pré-ge enriquecida com ferro e acido fálico, 
açúcar cristal, maltodextrina, soro de leite, amido de 
milho, leite em p 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 fabricação, empacotamento e lote. 
Prazo de validade deverá constar na embalagem d 
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 d Agricultura.  

0009 PÃO - tipo hot dog, fresco, embalagem primária e Pct 10.000 DaCasa 3,20 32.000,00 
sacos de polietileno contendo 10 pães, pesando 400g 
por pacote. Inviolados. Composição: farinha de trigo 
enriquecida com ferro, creme vegetal, sal, açúcar, etc. 

- Registro no Ministério da Saúde com validade de 90 
(noventa) dias de recebimento com ficha técnica 
assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e análise 
físico químico e biológico emitido por órgão 
competente, com produção de no máximo a O (três) 
dias contados a partir da data de entrega do produto.  

Valor do lote: 146.512,00(cento e quarenta e seis mil quinhentos e doze reais) 146.512,00 
Lote: 03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS III 

ITEM ESPECIFICACAO Uind Qtde Marca V unit V total 
0001 CARNE BOVINA MOIDA - carne bovina moída Pct 12.000 Gostosinha 4,10 49.200,00 

congelada apresentada em pacotes de SOOg, 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 embalagemRegistro do Ministério da 
Saúde, ANVISA, Ministério d Agricultura. Endereço do 
fabricante, empacotador e data de fabricação.\\  

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

0002 FRANGO- tipo in natura deve ser íntegros, sadios, Kg 1.500 Regina 7,90 11.850,00 
sem imperfeições, livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem 
impróprios para (consumo  

0003 POLPA DE FRUTAS -Sabores diversos congeladas, Kg 1.000 Dafruta 8,10 8.100,00 
embalagem plástica de 1 Kg, hermeticamente 
fechada sem perfurações. No ato da entrega, com 
registro no Ministério da Agricultura com produção 
de no máximo a O (três) dias contados a partir da 
data de entrega do produto.  

Vã rdo lote:69.1 50,00(sessenta e nove mil cento e cinqüenta reais) 69.150,00 
Lote: 04- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IV 

ITEM ESPECIFIcAcAO Uind Qtde Marca V unit V total 
0001 BANANA— in natura, íntegras, sem imperfeições, Kg 1.000 In natura 4,00 4.000,00 

sem impurezas, sem sujidades, parasitas e 
qualquer outra coisa que as deixem impróprias 
para o consumo 

0002 BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira Kg 6.000 In natura 3,00 18.000,00 
qualidade, tamanho grande casca lisa, livre de 
fungos sem indícios de germinação, isenta de 
sujidades. Adequada ao consumo humano  

0003 BETERRABA - tipo in natura, em bom estado de Kg 3.000 In natura 3,10 9.300,00 
conservação, sem furos ou pontos de deterioração 
e sem marcas de acometimento de insetos. 

0004 CEBOLA BRANCA - tipo in natura, tamanho médio, Kg 3.000 In natura 3,20 9.600,00 
consistência firme, casca livre de fungos, inteira, 
adequada ao consumo humano 

Ø( 	
'S 

CENOURA-tipo in natura, tamanho médio, livre Kg 3.000 In natura 3,50 10.500,00 
de impurezas, inteira, adequada ao consumo 
humano 

0006 CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser íntegros, Kg 100 In natura 15,50 1.550,00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas :C outras substâncias que o 
tornem impróprios para o consumo. 

0007 CHUCHU - devem ser íntegros, sadios, sem Kg 3.000 In natura 1,90 5.700,00 
imperfeições livre de impurezas, sujidades, 
parasitas e outras substâncias que o tornem 
impróprios para o consumo. 

0008 GOIABA - in natura, íntegras, sem imperfeições, Kg 1.000 In natura 3,50 3.500,00 
sem impurezas, sem sujidades, parasitas e 
qualquer outra coisa que as deixem impróprias 
para o consumo. 

0009 JERIMUM— tipo in natura deve ser íntegros, Kg 200 In natura 3,10 620,00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 
tornem impróprios para consumo. 
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0010 MACAXEIRA- tipo in natura deve ser íntegras, sem Kg 200 In natura 2,90 580,00 

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

0011 MAMÃO - in natura, íntegras, sem imperfeições, Kg 1.000 In natura 1,50 1.500,00 
sem impurezas, sem sujidades, parasitas e 
qualquer outra coisa que as deixem impróprias 
para o consumo.  

0012 PIMENTÃO— tipo in natura deve ser íntegros, Kg 50 In natura 4,00 200,00 
sadios, sem imperfeições, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 
tornem impróprios para ç consumo.  

001 TOMATE— tipos in natura devem ser íntegros, Kg 200 In natura 3,30 660,00 
sadios, sem imperfeiçôes, livre de impurezas, 
sujidades, parasitas e outras substâncias que o 
tornem impróprios para c consumo.  

Valor do lote: 65.710,00(sessenta e cinco mil setecentos e dez reais) 65.710,00 

Valor total da proposta:R$ 386.354,00(trezentos e oitenta e 

seis mil trezentos cinqüenta e quatro reais) 

Empresa: Francinaldo Silva Mendonça - ME 

CNPJ: 08.263.33510001.04 

Endereço: R Dom Quintino n2 218 centro Quixeramobim— CE 

Data da abertura: 23 de Janeiro de 2018 

Horário da abertura: 09:00. Horas 

razo de Entrega: Conforme Edital e Contrato 

?alidade da proposta 60(sessenta) dias 

Quixeramobim - CE em 23 de Janeiro de 2018 

FRANClNALDOLA' 1ENDONÇA 

RG: 37.314.038-1 SSP . SP e CP: 403.756.6839 

p..CWiDC SILVA MENiOÇA- E 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRUTO 
PREGÃO n° 2018.01.09.1 

DECLARAÇÃO 1 

A EMPRESA FRANCINALDO SILVA MENDONÇA - ME inscrita no CNPJ 08.263.33510001.04 com sede na 
rua Dom Quintino 218 centro Quixeramobim - CE,DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de 

direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatÓrio n. °  2018.01.09.1 

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 convocatôrio; (2) que tem pleno 
conhecimento de todos os parâmetros e elementos do edital e dos bens a serem ofertados no presente 
certame Ilcitatórios; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

DECLARAÇÃO 11 

DECLARA:a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para 

fazer prova em processo licitatóno n.<'2018.01.09.1 junto ao município de FARIAS BRITO,Estado Do 

Ceará,que,em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/1011999, publicada no DOU de 
28110/1999, e ao Inciso )0O(III, 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, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b)sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer 

prova em processo licitatório n.° 2018.01.09.1 junto ao município de FARIAS BRITO,Estado Do Ceará, que 

concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos. 

c) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer 

prova em processo licitatórlo n.° 201801.09.1 junto ao município de FARIAS BRITO,Estado Do Ceará, 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 

rmos do art.32, §20, da Lei n.° 8.666193. 

DECLARAÇÃO 111 

DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatória, que 
a empresa Francinaldo Silva Mendonça - Me (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° 
08.263.3351000.04 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento 
previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na 
integra, estando apta, portanto, a exercera direito de preferência no procedimento licitatório do Pregão 

Presencial n. 2018.01.09.1, realizada pela Secretaria contratante. 

RECONHECIMENJTO DE FIRMA 
RECONHGO A FIRMA 

De: 

SEMELHANCA( ) AUTÊNTCA(,X) 
EM TESTEMUNHO DA VERDADE 

MENDONÇA 	Cartório Pitinefto Oicio\ CNPJ: 05.621.05:0001-78 
Farias Brito\ Estado do Ceara proprietário 

____ 

	/______ 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da 1 

Quixeramobim - CE, eip 22 de Janeiro de 2018 

FRANCINALDO 
CPF 403.756.683-4 

Is 	 L VE R A 

ESCREVENTE SUBSTITUT 	TORIZADA (CLT) 


