
GUERREIROS COMERCIO E SERVIQVS 
ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME 	

OLU893 

ki tX I CNPJ NO  25.251.229/0001-20 	 CGF No  06.538778-3 
RUA RUI BARBOSA -970 -LIMOEIRO - JUAZEIRO DO NORTE 

DEcLARAcOEs 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO- CE 
PREGAO PRESENCIAL No 2019.01.02.1. 
DATA DE ABERTURA: 16 DE JANEIRO DE 2019 
HORARIO: 09:00 HRS 

A PESSOA JURIDICA ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB 0 
N°: 25.251.229/0001-20 ESTABELECIDA NA RUA RUI BARBOSA - 970 - BAIRRO LIMOERO - 
JUAZEIRO DO NORTE - CE, ORA REPRESENTADA PELO SR. ROBERT KENNED BARBOSA DOS 
SANTOS, INSCRITO NO CPF SOB 0 No 075.461.943-50 E PORTADOR DO RG NO 2008746553-6, 
DECLARA, QUE: 

1. QUE DA CINCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAQAO 
CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO; 

2. QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARAMETROS E ELEMENTOS DOS 
BENS/PRODUTOS/SERVIOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE 
INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL; 

3. QUE CONCORDA INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; 
4. QUE NAO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, EMPREGADOS MENORE7 DE 18 

(DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E MENOR DE 16 
(DEZESSEIS) ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA coNDIçAo DE APRENDIZ A 
PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS, NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA 

CONSTITUIçAO FEDERAL DA REPCJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL; 
5. QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAçAO 

PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATORIO, BEM ASSIM QUE FCAMOS 
CIENTES DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRENCIAS POSTERIORES, NOS 
TERMOS DO ART. 32, §2°, DA LEI W. 8.666/93; 

6. QUE A EMPRESA LICITANTE ESTA SOB 0 REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, PARA EFEITO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR No 123, 14 
DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N°. 147, DE 07 DE 
AGOSTO DE 2014, QUE CONSTITUI 0 ESTATUTO NACIONAL DE MICROEMPRESA E DA 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

PELO QUE, FOR SER A EXPRESSAO DE VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS 
DA LEI. 

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 15DEJANEIRO DE 2019. 

ROBERT KENNED 
GUERREIROS C( 

A DOS SANTOS 
GE SERVIç0S 

Robert Kenned Barbosa dossantos ME 
REPRESENTANTE 
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DECLARAAO DE SERVIO DE AUTENTICAcAO DIGITAL 

0 Bet Valber Aevedo de Miranda Cavalcanti Oficial do Prirneiro Registro Civil de Nascirnentos e Ohitos e Privativa de Can 	 ini I 

Tutelas corn alribuiçao de autenticar e reconhecer firmas da Cornarca de Joao Pessoa Capital do Esta lo da Paraiba em air 	e € I 

DECLARA par os'devidos fins de direito que, o docurnento em anexo identificado individualmente era cada Cod/go dO Auien!idacdd Digital OLniLa : 
•refOrida s'eqiuência, fOi auteñtipclos. de acordo corn as LegislaçOes e norrnas vigentes 3 . 	 '. 

DECLARO ainda que para garantir transparencia e segurança juridica de todos os atos oriundos dosespectivos services le Notas e Registros do 
Estado da Paraiba a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB NO 003/2014 detern inando a insergao de Li ii c6di.go em tod in 
atos niotoriOis e registrais assim cada Selo Digital de Fiscalizacao Extrajudicial contem urn codigo L aico (por exemplo Se lo DicjitI ABC 1234 

)(IX2) e dessa forma cada autenticaçao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada.tantas Vs 0 	u ta o nn r 

atraves do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba endereço http //corregedoria tjpb jus bi/selo digital! 

A autenticaçao digital do , docurnento faz prova de que na data e hora ern que ela foi realizada a e npresa ROBERT KEhJNED BARBOSA DOS 
SANTOS ME tinha pOsse de urn docurnento corn as mesmas caracteristicas Clue foram reprodLlzu as na copia autentuc ii 	n in ii ann ii 
ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME a responsabilidade, bnica e exciusiva, pete idoneidade do dgccunieul 'oeseu'u1a.do a ccc 

• 	Cadório.  

Esta DECLARAçAO fol emitida ern 27/02/2018 08:41:29 (hora local) através do sistema de autenticaçào digital doCartOrio -Azevèdo Bastes dci 
acordo corn o Art. 1 0 , 100  e seus §§ 1 0  e 20  da MP 2200/2001, corno tarnbém, o documento eletrOnico autehticado contendo a Certificadd Digital dci 

titulardo CartOrioAzevêdo.Bastos, poderO ser solicitado diretarnente a empresa ROBERT KENNED BARBOSA DOS S.ANTOS - ME eu go CaCc3r:o 
pelo endereço d e-rnail autentica@azevedobastos.not.br  . 

• 	Para unformaçOes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitaLazevgdobastos.rQur  e nfor"re a CoOn;' In Conan/ta dana, 
Dec/arOçao. 	 . 	. 	. 	 . 	 . 

Código de Consulta desta Declaracão: 921201 	 . 

A consulta desta Declaraço estarO disponivel ern nosso site ate 26/02/2019 09:30:51 (hora local). 

Código de Autenticaçâo Digital: 85742602180914140310-1 	 . 
2 Legislaç6es Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida ProvisOria OC  2200/2001 1 eu Federal n 1d05u20 1 ! 1,  L 0 

Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

"d. 0 referido d verdade, dou fé. 	 . 	 . 

CHAVE DIGITAL 
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COMERCIAL F. A. S. & FILHOS 

Francisco Airton Sales Alexandre - ME 

j CNPJ - 41.586.751/0001-19 CGF - 06.647.531-7 

Rua CapitãoCarapeba,69 

j Bairro - Centro CEP - 62.370-000 So Benetlito - Ce. 	j 

Email; comercialfas.filhosgmaiLcom 

PREFEITURA MUNICIPAL DE F7RIAS BRITO/CE 
PREGAO PRESENCIAL N 2019.01.02.1 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara. 

Pela presente declaramos inteira submisso aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 

8.666/93 e Lei o  10.520/2002, bern come as cláusulas e condiçöes da modalidacie Prego n °  2019.01.02.1. 

Declaramos ainda, que no ocorreu fato que nos irnpeça cia participar cia rnencionada ticitaço. Assumirnos o 
ompromisso de bern e fielmente fornecer Os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos 

vencedor(es) cia presente 1Jcitaço. 

Objeto: Aquisição de géneros alimentkios destinados ao atendimento dos programas de distribuicão de 

merenda escolar cia fiede PibHca de Ensino do Municipio de f arias Brito/CE, conforme especificaçäes 
apresentadas abaixo. 

•II4'Ai 14L$  QTN !AIJ1IT U N IT(EXT) V.TOTAL TOTA L(EXT)  

AçUcar 	- 	acikar 	cristal, 
embalagem pnrmária plástka de 
1 	kg, 	livre 	de 	impurezas, 
umidade 	ou 	qualquer 	outro 
fator que o tome improprio ao 
consume humane. 0 mesmo 
deverá tar em sua embalagem 

Th registro do Ministérlo da SaUde, Um Peal e R 
AN VISA, 	MInIStéIIO 	cia 

UNIAO Kg 5000 1R6  sessenta 
centavos 8.000,00 

alto mu reals 

Agricultura, 	endereço 	do I 
1 fabricante a data de fabricacao 1  

empacotamento 	e 	late 	do 
prockato. 	Prodcao 	de 	no 
máximo 	a 	30 	(trinta) 	dtas .1 

contados a partir da data de 
entrega do produto.  
ADOANTE - Sacarina sódica ou 
similar, em liquido transparente. 
Embalagem de 100 ml., corn bico 
dosador. ROtulo deverá canter dais reais vinte e 2 norne 	do 	fabricante, ZERO KAL Fr 19 2,40 equsrenta 

centavos 24,00 quatro reals 
ingredientes, dados nutricionais, 
a prazo de validade, validade 
restante 	na 	entrega 	de, 	no 
minimo, urn ano.  

Francisco Airton Sales Alexandre - ME - CNPJ:41.58E75 1/0001-19 
Rua CapitAo Carapeba, 69, Centre - São benedito. 	

4- 



000897 
COMERCIAL F. A. S. & FILHOS 

i Francisco Airton Sales Alexandre –ME 

i CNN - 41386351/000149 CGF - 06647.531-7 

Rua CapitaoCarapeba,69 

j Sairro - Centro CEP - 62370-000 So Benedito - Ce. 	j 
j Email; comerdaIfas.fiIhos@gmaLcom 

I AU40 PROESSADO - branco f 1 
(pasta), 	ernbalado 	em 

poteplástico atOxico, pesando 

i aproxirnadamente 	500g, 	corn quatro I  quatro mu a 
3 1 aspecto, 	cor, 	cheiro 	a 	sabor QUALrrA tind R$ 	reais 

4,60 	sessenta 4.600000 
seiscentos 

I prOprios, firme e intacto, reals 
de 	fertilizantes, 	sujidades, 
parasitas 	a 	larvas) 	validade 
minima de 06 (seis) meses. 

ARROZ BRANCO - embalagem, 
saco 	plstico 	transparente, 

I hermeticamente fechado corn 1 

kg. Tipo 1, nao parboilizado, 
polido, 	constituldo 	de 	grass 

'inteiros, corn tear de umidade I 

maxima 	de 	15%, 	Iivre 	de 
impurezas: 	inseto 	de vinte e urn 

4 
microrganismos 	ue 	possam 

PAl ioAo Kg 8000 
reals R$ 	a satanta 

I 	R$ mu a 
 I torná-Io 	imprOprio 	para 2,70 	

centavos 21.600,00 seiscentos 
I consurno 	liumano reals 

comprometer 	 0 
• armazenamento. 	Validade 

• minima de 180 dias a partir da 

I data da 	entrega. 	Deve 	tar 
lnformaçoes 	nutricionais 	na 1 0 
embalagem 	conforrne 	a . 
Ministérlo da Agricultura.  

- J BANANA— in natura, integras, 
sem 	imperfeiçOes, 	sam 

li119US 	sam dots reals cinco mil a 

I parasitas e qualquer outra coisa 
NATURE 

1 

Kg 2000 e setenta 2,70 	centavos 5.400,00 
quatracentos 

i que as deem impas para reals 

a consurno.  
BATATA 	U%UjLESA 	- 	tips 	in 

Inatura, de prirneira quaIidade, 1 
tamanho grande casca lisa, livre I tfêS reals e R$ dezoito mu 6 

indkios 	de 
MONALISA 	I Kg 5000 sassenta 

cen'tavos 	1 18.000,00 reals 
germinaçao, isenta de sujidades. 

J Mequada ao consurno humans 
BEBIDA LACTEA - iogurte sabor 
morango, ernbalagern de I litre, 
4MOdUtO pasteurizado, aoçado dois reals R$ 

dezesseis mil 

e 	corn 	sabor, 	embalagem 
NESTLE 7000 2,40 	e quarenta 

centavos 16.800,00 
a oitocentas 

primária corn identlficaçao do reais 

produto, 	especiflcacäo 	dos  
Francisco Airton Sales Alexandre - ME - CNPJ:41.586.751/0001-19 

Rua Capito Carapeba, 69, Centro - So benedito.. 
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COMERCIAL F. A. S. & FU..HOS 
Francisco Airton Sales Alexandre ME 

CNPJ - 41.586.751/0001-19 CGF - 06.647.531-7 

Rua CapitoCarapeba,69 

Bairro - Centro CEP - 62.370-000 So Benethto - Ce. 	j 

Email; comerciaIfas.fiIhosgmail.com  

ingiedientes, 	informaçao 1 
nutrkional, marca do fabricante 

e informacOes do rnesmo, prazo 

de 	vaIidade 	peso 	liquido 	e 

rotulagem de acordo corn a 

I Iegls1aço. 	Deve 	center 	o 

nUmero 	do 	registro 	no 

Ministérlo 	 cia 

I Agricultura/SIF/DIPOA 

carimbo 	de 	inspeçao 	do 	o 
I servico de inspeçäo municipal, 
I ou estadual ou federal, Validade 

I minima de 25 ivinte e cinco) dias 
a partir da data de entrega na 
unldade requisltante.  
BEBIDA LATEA SEM LACTOSE - "I 
sabor chocolate, embalagem de 
200 ml)  produto pasteurizado, 

1 adoçado 	e 	corn 	sabor, 1 embalagern 	primária 	corn 
identificacão 	do 	produto, 
especificaçao dos ingredientes, 
inforrnacao 	nutricional, 	marca 
do fabricante e informaçOes do I mes nia, prazo de validade, peso  urn real e tiiitos a 

8 j liquido e rotulagem de acordo 
corn a IegisIaço.. Deve conter a 

NESTLE 

1 

UncI 220 sessenta 
centavos 352,00 

Cinquenta e 
dais reals 

nUmero 	do 	registro 	no 
Ministérlo 	 da 
AgriculturalStf/DIPOA a carirnbo 
de inspeçäo do o serviço de I inspeçao municipal, ou eadual 
ou federal. Validade minima de 
3 Itrés) mesas a partly da data 
de 	entrega 	na 	unidade 
requisitante.  

8ETERRABA tipo in natura, em 
born 	estado de conservação, dois reals R$ 

cinco ml! e 
9 sern 	furas 	ou 	pontos 	de NATURE Kg 2000 2,80 a oltenta 

centavos 5.600,00 
seiscentos 

deterioraçao e sern rnarcas de reals 
acornetimento de inetos 
BISCOITO DOCE - tipo Maria, 
pacote 	de 	400g, 	tipo 	W. 

quatro 
reals e vinte e trés 10 

Contendo 	farinha 	tie 	trigo 
FORTALEZA Pot 5000 t  23.000,00 mu reals  

enriquecida corn ferro e ácido 
centavos 

Francisco Airton Sales Alexandre - ME - CNPJ:41.586.751/0001-19 
Rua Capito Carapeba, 69, Centro - Säo benedito. 	

mX/' 



COMERCIAL F. A. S. & FILHOS 
Francisco Airton Sales Alexandre - ME 

j CNPJ - 41.586.751/0001-19 CGF - 06.647.531-7 

Rua CapitãoCarapeba,69 

Bairro - Ceritro CEP - 62.370-000 So Benedito - Ce. 	j 

Email; comercialfas.filtiosgmail.com  

000899 

fôlico, açucar, go-rdura vegetal, 

soro tie leite, amido, sal 

refinado, estabilizante lecitina 
de soja, aroma idêntico ao 
natural tie baunilha. Corn zero 
por cento tie gorduras trans. 
Deverá constar no produto a 
data de validade a fabricaço. 
No ato do recebirnento a 
vaildade 	nâo 	inferior 	a 	04 

1 

1 
I 

1 
{quatro) mesas.  
B1SCOITO INTEGRAL - biscoito 
salgado integral, pacote tie 150g. 
tipo 6x1. Contendo: Farinha de 
Trigo Enriquecida corn Ferro e 
Acido FOlico, Gordura Vegetal 
Hidrogenada, carinha tie Trigo 
Integral, 	Acticar, 	AçUcar 
Inverfido, 	Sal 	e 	Fermentos 
QU1ThiCOS 	osfato MOflOCalCICO1  I 

I R$ 
L11S reals clnquenta e 

11 Bicarbonato 	de 	S0dio 	e 
Bicarbonate tie Amânio. Contém 

FORTALEZA Pet 20 
2,70 e setenta 

centavos 54,00 quatro reals 

Trigo. 	Produzido 	em 
Equipamento que Processa Lelte 
e 	Soja. 	Deverá 	constar 	no 

produto a data tie validade e I 
fabricacao. 	Na 	eta 	do 
recebimento 	a 	validade 	não I 

'dave ser inferior a 04 (quatro) 

4 meses.  

BISCOITO SALGADO - biscoito 
salgado 	tipo 	cream 	cracker, 
pacote 	de 	400g. 	tipo 	W. 
Contendo 	farinha 	tie 	trigo 
forfificada corn ferro e ácido 

fOilco (vitamlna 139), amldo tie 
rnilho, 	gordura 	vegetal, 	sal 

trés reads e dezofto mu 12 refinado, 	açUcar, 	extrato 	de FORTALEZA Pct 5000 
360 

sessenta 

malte, soro do leite em p0, ' 18.000,00 reals 

estabilizante lecitina de soja e 
arornatIante. 	Acondicienado 
em 	fardos 	de 	20 	pacotes, 
distribuidos 	em 	embalagem 

primáiia plstica transparente 
de 400g. 	Deverá constar no  

ftancisco Airton Sales Alexandre - ME - CNPJ:41.586.751/0001-19 

Rua capito Carapeba, 69, Centro - So benedito.. 	
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COMERCIAL F. A. S. & FILHOS 
Francisco Air-ton Sales A l exandre - ME 

CNPJ - 41.586.751/0001-19 CGF - 06.647.531-7 

Rua Capitho Carapeba , 69 

Bairro - Centro CEP - 62.370-000 So Ben edito - Ce. 

Email; comerdalfas.fithosgmail,com 
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produto a data de validade e] I I 
fabricaçao. 	No 	ato 	do 
recebiniento 	a 	validade 	no 

1 1 1 deve ser inferior a 04 (quatro) 
meses.  
CARNE BOVINA MOIDA 	came 
bovina 	molda 	congetada I 1 

apresentada 	em 	pacotes 	de j 1 
500g, a gordura no deve conter 1 1 	1 1 
ranço, Hvre de impurezas e sem 
caracteristicas da presença de I .1 
micro-organismos 	ou 	insetos I I que inipossibilitem o eonsurno 
hurnano. 	Corn 	desgelo 	näo 

13 	superior a 20%. 0 rnesmo dever FRIBAL Pct 	10000 
3,00 

R$ trinta mil 

ter em sua embalagem Registro 
30.000,00 reals 

do Mlnistérlo da SaUde, ANVISA, I l 

Ministério 	da 	Agricultura. I 
Endereco 	do 	fabricante, 1 
empacotador 	e 	data 	de i 	 1 

fabricacao, 	empacotamento 	e I 
2 

lote. Producao de no máximo a' I 
ztvll  30 (trinta) dias contados a partir 

da data de entrega do produto. 	I 
'C€BOL.A 	BRANCA 	- 	tipo 	in I j 
natura, 	tamanho 	rnédio, I I I 

trfisreals e J dez mil e 
consistÔ ncia firm-. casca Jiwe de TOPSEED Kg 	3000 3,50 cinquenta quinhentos 
fungos, 	inteira, 	adequada 	ao j 

centavos 	] 10.500,00 
reais 

I_consumo humano 
CENOURA 	- 	tipo 	in 	natura, J 
tamanho 	médlo, 	livre 	de 

I dois reals 	I R$ 
do mu nc: 

Irnpurezas, inteira, adequada ao 
NATURE Kg J 	

2000 
j 

e sessenta 
centavos 5.200,00 

duzentos 

m 	m consuo huano. J reals 

CHEIRO VERDE- tipo in natura 
I deve ser Integros, sadios, sem 1 1 1 dais mu, 
1 imperfeiçoes, 	livre 	de 

I 	
I R$ Otto reals e R$ 	I quinhentos e 16 

impurezas, sujidades, parasitas e 
TEMPERAUA Kg 	300 

850 , 
cinqu 
centavos tavos 2.550,00 cinquenta 

I outras substáncias gue o tort em 1 	I 1 reais 
imprOpriss para o consumo. 
CHUCHU - devem ser mntegros, I 1 
sadios, 
e 	impuezas, 	suades, 17 	d 	. 

NATURE K, 	2000 reaia R$ quatro mu 
parasitas e outras suhstáncias 2,00 4.000,00 reals 

consumo 
queotornernimpropriosparaa I 

 
Francisco Airton Sales Alexandre - ME CNPJ:41.586.751/0001-19 

Rua Capito Carapeba, 69, Centro - Sâo benedito. 



COMERCIAL F. A. S. & FILHOS 
i Francisco Airton Sales Alexandre —ME 

j CNPJ - 41.586.751/000149 CGF - 06.647.531-7 

Rua Capito Carapeba • 69 

j Bairi'o - Centro CEP - 62.370-000 So Benedito - Ce. 	j 

Email; comerdaIfas.fiIhosgmaiLcom 

1 r, ç 
UuUJU 

C01.ORIFICO 	- 	em 	p0,  

homogeneo, obtido de frutos 
maduros de especies genumnos, 
gräos saos, Iimpos dessecaclos e  
moldos de coloraçao vermetho I 

I  
intenso, 	corn 	£afacteliStifaS . 

I organolepticas 	próprias 	como R$ 
sessenta R$ dois mil e 

18 	( 
I cor e sabor)  isento de materials • 

NATURALDIETA Pct 3500 
0,060 

centavos 
de ,j 2.100)00 cern reals 

estranhos 	a 	sua 	espécie. 1 1 
Embalagem 	primária de 	100 

gramas corn .produçâo tie no 
maxima 	a 	30 	(trinta) 	dias 
contados a partir da data de 
entrega do produto.  
FARINHA 	DE 	MANDJOA 
BRANA - Embalagem primaria 1 
plastica 	de 	I 	Xg, 	Hvre 	de 

J irnpurezas, insetos, mofo au 
1 bolores e/ou outros fatores que 

a 	tornem 	imprópria 	para 	a 
consurno. 	Deve 	canter 
endereco, 	data 	de 	fabrlca, dois reals R$ 

doismile 
ig 1 empacotamento e lote. Prazo de YOK! Kg 1000 e setenta setecentos 

i validade 	deverá 	constar 	na 
2,70 1 1 270000 

 reals 
I embalagem do produto. No ate I 

I da entrega vandade nâo sendo 
inferior a 03 (Ws) rneses.. 0 
mesmo 	devera 	ter 	ern 	sua 

I  registro 	do 
Ministério cia SaLide, AN VISA, 
Ministérlo da Agricultura.  

i FE1JAO 	MUt.ATINHO 	- 	graos 1 
I inteiros e sadios, ernbalagern de I I 
1 1kg, inviolada, corn registro do 

Ministérlo 	da 	Agricu5tura 
produto sern 	Impurezas 	que R$ tres teals e R$ 

saisniile 
20 

Cornprornetam 	0 	COflSUrflO 
KLCALDO Kg 2000 

320 	J 
vinte 

ceitavos 6.400,00 
quatrocentos 

hurnano e/ou armazenarnento, 
reals 

I praza de validade no inferior a 
90 (noventa) dias na data da 
entrega.  

I FWCOS DE MIthO - Farinha de 
I rnilho flocada pacotede SOOg, um Teal e R$ doze mil e 

21 
%  100 	natural, 	embalagem 

FLOCAO Pct 11000 dez  
centavos 12.100,00 cern reals 

1 primária plástica de 500g, (lyre 
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I tie tmpure2as, insetos, mcyfo ou I I 
bolores e/ou outros fatores que 

J a tornern 	irnprOpria para a 1 

consurno Deve canter data de 

fabricacao, 	ernpacotarnento e 

lote. Prazo de validaIe devecá• 
constar 	na 	embalagern 	do 

produto1 	no 	ato da 	entrega . . 
inferior 	06 validade näo sendo 	a I I (seis) rneses 

E FRANGO- tipo in iiatura deve ser . 
Integros, 	sadios, 	sern quarenta e 

frnperfeiOes, 	Bvre 	de CHiCO Trill, 

22 irnpurezas, sujidades, parasitas REGINA Kg 6480 7O sate reals 
4530O 

trezentos e 

e outras substanQas qua a sessenta 

tornern 	imprOprios 	para 	a. reals 

consurno.  

GOIABA 	in natura, mntegras, 
sern 	imperfeiçOes, 	sern • seismile 

23 
irnpurezas, 	sem 	sujldades. 

NATURE Kg 2000 qua0  

. 
oltocentos 

parasitas e qualquer outra coisa 340 centavos 6.800,00 
qua as deixern frnprOpflas para 1 	rais 

a consurno.  

JERIMUM— tipa in natura deve 

ser 	mntegros, 	sadios, 	sern 
imperfeicOes, 	liwe 	de dois reals Mil 
irnpurezas, sujidades, parasitas NATtJE Kg 800 210 e dez 

cent v n 1.680,00 
Seiscento.s e 

e 	outras 	substancias 	que 	a . otterita reais 
tarnern 	irnprOpnos 	para 	a 41 
consumo  
LEITE LONGA VIDA - produto 
pasteurizado UHT, embalagern . 
tetra 	park 	de 	1 	litro, 
acondklonado 	em 	caix, 
invialada Jivre de irnpure2as que . quarenta e 
venharn 	a 	comprorneter 	0 R$ dais reals R$ 	I três mU e 25 
cansurno 	hurnano 	e/ou 	a j 

MARAGIJAPE lind 16000 2  70 e setenta 
centavos 43.200,00 duzeiitos 

Iarmazenarnento, 	validade reals 
minima 	90 	(noventa) 	dias, 
devendo 	ter 	inforrnacoes 
nutricionais conforme registro 
do Ministéria da Agricultura.  
MACARRAO - tipo espaguete urn real e RS 

quatorze mil 
26 pacote de 500g. embalagern FORTA1.EZA Pet 8000 oltei,ta 

centavos 14 400 01) 
e 

prirnária transparente de SOOg • 	' quatrocentos 
Francisco Airton Sales Alexandre - 	- CNPJ:41.586.751/0001-19 
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• 
Ii L 

ir 

 u i U 

sem a piaseriça de carunchos, • j I 1 reals 
insetos e/ou outros fatores que 

lj 
a tornarn irnprOprio para o 
consurno hurnano 	corn prao . 
de 	vaildade 	no 	ato 	do 
recebirnento nac inferior a 04 
(quatro) meses. Na embalagem 
deve 	constar 	data 	de 
fabricaçao/empacotamento 	e 

- iota.  - 
MAcAXEIRA- tipo in natura deve 

1 ser Integras, sern imperfeiçOes, I  mu 
27 

Iivre de impurezas, sujidades, CASADA 
Kg RI "s reals 1 e oltenta 

parasitas e outras substâncias FRUTA 2,00 
reais 

 1.280,00 
que a tornern irnprOprios para a j  

I MAMAO - in natura, Integras, J 
1 sam 	imperfeiçoes, 	sam 1  

tres mu e 
28 

impurezas, 	sern 	sujidades, CASA DA 
kg 2000 R$ 

urn real e 
ottenta R$ seiscentos 

1 parasites e qualquer outra coisa FRUTA centavos 3600,00 
I que as deixern impróprias pare a 

reals 

MJSTIJRA 	PARA 	MINGALJ- 
Mistura para preparo de mingau 
tie cereals, sabores milbo verde, 
leite condensado, chocolate e 
coca, contendo farinha de rnilho 
pre-gel enriquecida corn ferro e 
acido 	fOlico, 	açticar 	cristal, 
rnaltodextrina, 	sore tie leite, 
arnido de rnilho, leite ern p6 
Integral 	a 	aromas 	naturals. 
Embalagern prirnária de 230g, 

R$ quatm R$ quatro mu 29 livre 	de 	irnpurezas, 	insetos, NESTLE Und 1000 4,00 reals 4.000,00 reals 
rnofo ou bolores eJou  outros 
fatores que a tornern imprôpria 
pare o consurno. Dave center 
endereço, data de fabricaçao, 
empacotarnento e late. Prazo de 
validade 	deverá 	constar 	na 
embalagern do produto, no ate 
da entrega validade no sendo 
inferior a 06 (seis) mesas. 0 

1 rnesrno devera ter ern sua 

embalagern_Registrodo  
Francisco Airton Sales Alexandra - ME - CNPJ:41.586.751/0001-19 
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FiiTIiSté1iO da SaUde, AN VISA, I I 
I 
I 

 Ministério da Agricultura.  _ 
OLEO - Oleo 1e soja embalagern 
PET 900 mI, sern arnassaduras 
e/ou 	outros 	fatores 	que 	o I tornern 	irnpróprio 	para 	o 
consurno hurnano, corn prazo três mu e 

30 	
] 

de 	validade 	no 	ata 	do SOYA Und 1200 R$ trës reals 
3.600,00 

seiscentos 
I recebirnento no inferior a 04 reais 
(quatro) rneses. Na ernbal agern j 

I deve 	constar 	data 	tie 
fabricacâo/ernpacotarnento 	e 
lote.  
ovo - ovo de galinha, rnarrorn 
eLI 	branco 	rnédio, 	sern 
rachaduras, livre de sujidades mill e 

31 
parasitas, 	fungos 	ou 	outras 

SÃO JOSE Bdj 1300 
R$ 

900 
nove reais setecentos 

pa1culas ue cnarn e 11. 700,00 reais 
consurno e 0 arrnazenarnento, 
acondicionados em emnbalagemn 

I prOpria contendo 30 unidades.  
- tipo hot dog, fresco, I PAO 

ernbalagern prirnária e .sacos tie 
polietileno contendo 10 paes, 
pesando 	400g 	por 	patote. 
Inviolados. Cornposiçao: farinha 
tie trigo enriquecida corn ferro, 
creme vegetal, sat, açücar, etc. 
Registro no Ministério da Saude trés reats e 

vinteecinco 
mil e 

32 corn validade tie 90 (noventa) ROMANA Pct 8000 vinte 
centavos 25.600,00 seiscentos dias do recebirnento corn ficha 

técnica assiriada pelo tecnologo 
reals 

de alirnentos, laudo e análise 
fisico 	quirnico 	e 	biolOgico 
ernitido por ôrgâo cornpetente, 

I corn producao de no mnáxirno a 
1 03 Ittfis) Alas contados a partir 

da data de entrega do produto.  
PIMENTAO— tipo in natura dove 
ser 	integros, 	sadios, 	sern 
irnperfeiçoes, 	Byte 	tie 

R$ quatro oltocentos 33 irnpurezas, sujidades, parasitas NATURE Kg 200 4,00 reals 800,00 reals 
e 	outras 	substâncias 	que 	0 
tomern 	improprios 	para 	o 
consurno.  
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POU'A DE FRUTAS - Sabores I 
diversos 	 congetadas, 
ernbalagern plástica de I Kg, 
herrnetkarnente fechada e sern I I 
perfuraçoes. No ato da entrega, R$ vinteeum 

34 
corn registro no Ministérlo cia 

FRUTA 	Kg 3000 sete reals 	
j 21.000,00 iJ fJS 

Agricultura corn producäo de no 
rnáxirno 	a 	03 	(três) 	dias . 
contados a partir da data de 
entrega do produto I PROTEJNA 	TEXTURIZADA 	DE . 
SOJA 	(CARNE) 	- 	protelna 

texturizada de soja escura, sabor 
came, produto ctesidratado, corn 
urnidade 	permitida 	par 	lei, 

isento de irnpurezas, contendo 
1 

35 datas 	de 	validades 	de 	no JASMINE 3,00 trés reals trés mu reals 
mmnirno 120 Icento e vinte) 

3.000000 

dias. 	Ingredentes: 	proteina I texturizada de soja. Embalada 
em 	sacos 	ptásticos 
transpareates, 	pacotes 	corn 

 peso llquido de 400g.  

SAL 	- 	sal 	iodado 	refinado, T embalagem primária plástica de 

1kg, Iivre de impurezas e/ou 
outros fatores que o tornem 
imprOprio 	para 	o 	consumo sessenta quatrocentos 

36 humano. Na enibalagem deve SOSAt. 	Kg 800 o centavos e oltenta 
constar 	data 	ide do real 480,00 

reais 
1 fabricacão/empacotamento. 
Produção de no mnximo a 30 1 

I (trinta) dias contados a parfir da J ] J 
1 data de entrega do produto.  

SARDINHA EM CONSERVA DE 
AZEITE OU 0110 COMESTIVEL. - 
latas de peso liquido ide 125g e 
peso 	drenado 	de 	84g. 	Ia 
Qualidade. Produto preparado dols reals vinte e olto 37 corn pescado, limpo, cru, cozido COQUEIRO 	Und 
ou curado adicionado de outras 

 10000 2 e oltenta 
centavos 28.000,00 mil reals 

substâncias 	allrnenticias 	a 
submetido a processos qulmicos 
apropriados a cada espcie. A 
conserva serã designada pela ____________  
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I espécie 	de 	pestado 	qua f 
pertence 	e 	o 	modo 	de j 

I apresentação, ou seja, prociuto . 

que 	tenha 	par 	liquido 	de 
cobertura, a2eite de oliva ou 

• 
oleo comestivel aciic4onado tie 

sal. Ingredientes: sardinha, Oleo 

comestivel, 	sal 	e 	água 	de 

constituicäo. As conservas de 

pescado no deverão ter cheiro 
ardido ou rancoso.. 0 praduto 

1 
deve se apresentar isento de 

sujidades, parasitas e lamas. 0 
produto 	e 	suas 	condiçoes 1 1 devero estar de acordo corn a 
NTA 10 (Normas Têcnicas para 
Conserva de Pescado - Decreto 
2.486 do 20110/78) a Selo do SW 
0 	produto 	deve 	estar 

acondicionado em embalagem 
prirnria 	de 	latas 	de 	peso 
llquido do 125g a peso drenado 

de 84g, resistentes sern sinais de 
alteraçOes corno estufamento, 

amassamento, 	vazamento, 
corrosOes internas, bern como I 

quaisquer 	mothficaçOes 	na 
natureza 	fisica, 	quimicas 	ou J organoiética 	do 	produto 	e 
embalagern 	secundária 	de 
caixas de papelao reforçadas.  

TOMATE— 	tipos 	in 	natura 
devern 	ser 	mntegros, 	sadios, J tres mil, 
sam 	imperfeiçOes, 	Ihire 	tie R$ duzentos a 

38 
impurezas, sujidades parasitas e 

NATURE Kg 928 
3,50 centavos 3.24800 quarenta e 

outras substâncias que o tornem oito reals 
improprios para o consurno.  

LEITE 	SEM 	LACTOSE 	- 

Embalagern 500 ml de leite de 
vaca 	sern 	lactose, 	sem 

39 
adulteracoes, iserito tie lactose 

ITAMB9 IJnd 220 quo oltocentos a 
conforrne Jegislacao, liquido, car 4,00 reals 880,00 oltenta reals 
branca, 	odor 	e 	sabor 

caracteristicos, 	acondicionado 
em embalagem tonga vida UHT/  
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IUAT luftra alta ternperatura). I 
em caixa cartonada, de 500 ml, 
validade 	ate 	4 	meses. 	A 
ernbalagern 	deverá 	canter 
externarnente 	as 	dados 	de 
identificaçao, 	procedéncia, 
informaçao nutricional, nUrnero 
de 	late) 	data 	de 	validade, 
quantidade do produto, nümero 
do registro no Ministërio da 
Agricultura/SIF/DIPOA 	e 
carimbo de inspecao.  

VINACRE- ferrnentado acética 

de 	álcool 	e 	vinho 	tinto; I I I 
resultante da ferrnentaçao de 1 

álcool corn vinho tinto isento de 
corantes 	artificials, 	ãcidos 
orgnkos e minerals esttanhos; I urn real e mu e 

40 hvre 	de 	sujidades, 	material MINHOTO Und 800 
R 	I 	trinta 

1,30 centavo 1.040,00 
quarenta 

• terroso, e detritos de animals e I 
vegetais, 	acondicionado 	em 
frasco 	pléstico 	corn 	tampa 

• invfolável, 	herrneticarnente . 
fechado, 	embalagem 	corn I 
750m1.  

R$ 
VALOR TOTAL DO LOTE 416,648,00 

QUATROCENTOS € DEZESSEIS Mil., SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAlS 

VALOR Gl.OBA1.. TOTAl. DA PROPOSTA R$ 416.648,00(QUATROCENTOS E DEZESSE1S MIL, SEISCENTOS E 
QUARENTA € OITO REAlS) 

PROPONENTE: FRAClSCO AIRTON SALES ALEXANDRE - ME 
ENDEREçO: RUA CAPITAO CARAPEBA, 69, CENTRO, SAO BENEDITO-CE 
CNPJ: 41.586.751/0001-19 
DATA 0€ ABERTURA: 16 DE JANEIRO 0€ 2019 
HORARIO DE ABERTURA: 09:00 HORAS. 
PRAZO 0€ €NTR€A: CONFORM€ EDITAL € CONTRATO. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA)DIAS. 

A FRANCISCO AIRTON SALES ALEXANDRE-ME, INSCRITA NO CNPJ: 41.586.751/0001-19, DECLARA, para Os 
devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Ucitatório, Prego no 2019.01.02.1, 
junta ao Municipio de farias &ito/E, a que se segue: 

Francisco Airto ales Alexandre - ME - CNPJ:41.586.751/0001-19 
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-Que tern pleno conhedmento de todos os parrnetros e eiernentos dos produtos/bens a serern ofertados no 

presente certame Licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste 
edital; 

- Que concorda integralrnen'te corn os terrnos deste edttal e seus anexos; 

- Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habiIitaço para participar no presente 

certame licitatáno, bern assirn que ficarnos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posten'ores, 
nos termos do arL32, §20, da Lei n° 8.666/93. 

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

Sào BeneditoJCE 14 de janeiro de 2019. 

COMERC1A F. A. S. & FILiOS 
CNPJ 	41.586,751/0001-19 

!, moe "',  
SELI E

RIDA I 	 AUX 

NOEJ 
NO ci FXBF 

I 	RECONHECMENTO DE FffMA: RECONHEçO A FIRMA POR 
SE 	EL- ANCA (e, AUTENTICHDIACHE 	DE: 

DOU Fti, DAA: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DR FARIAS BRITO/CE 

COMISSAO DR LICITAçAO 
PEGAO PRESENCIAL N °  2019.01.02.1 

A FRANCISCO AIRTON SALES ALEXANDRE-ME, INSCRITA NO CNPJ: 41.586.751/0001-19, DECLARA, para Os 

devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, Prego no 2019.01.02.1, 
junto ao Municiplo de Farias Brito/CE, a qua se segue: 

-Que tern pieno Lonhecimento de todos os parrnetros a elernentos dos produtos/bens a serern ofertados no 
presente certame Ucitatàrio a qua sua proposta atende integralrnente aos requisitos constantes neste 
edital; 

- Que concorda integralmente corn os termos deste edital e seus anexos; 

- Qua inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaço para participar no presente 

certarne iicitatório, bern assirn que ficarnos cientes da obrigatoriedade de dedarar ocorréncias posteriores, 
nos termos do art-32,, §2 O, da Lei no &666/93. 

Palo qua, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

São Benadito/CE, 14 do janeiro do 201. 

COMERCIALF. A. S. & FILHO 
CNPJ - 41.586.751/0901-1 

JUSTIC1O 

erFO  PiLjiI : 
Ll524t( 

a 
NC C! 4812 	CXMG 

— --------- —. 
RECONHECMEO Ut FIRMA: RECONHECO A FIRMA POR 

Zsr 	 I oi-*\ D E 	D E: 

DOU EE, DAIA: 

P 	NAtA ES A S IL V.:: 

LA 
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COMERCIAL RL LTDA '  ME 
RUA DO SEMINARIO 941 D SAO MIGUEL— FONE FAX (88) 3511.5824 —JUAZEIRO W NORTE CE— CEP 63010 457 	U U U 3 1 

CNPJ 15.408.077 10001 72— CGF 06.617383-3- MIRE 23.201.455.829 comerciairl@outlook.com  

A Prefeituro Municipal de FARIAS BRITO - CE/Prepöo Presenciol NP PP :2019.01.02.1 

Data Ehora do abertura: 16 de Janeiro de 2019 as 09:00I 

Objeto: Aquisiçdo de gêneros alimenticios destinados ao atendimento dos programa: de distribuiçâo de merendo 

escolar do Rede Publica de Ensino do Municicpio de Farias Brito / CE Conforme  espec,ficaçot s contidos nos anexos deste Edital 

A Comissao Pe rzqnente de Lic,toçao do Prefeituro Municipol de FAR! U BRITO CE 

Pelo presente decloramos inteira subi,issào 005 preceitos legais em vigor, especialmente Os do Iei n 8 666/93 e LEI N° 1052012002 

bern coma,  as clau i. Ips e condicoes do modalidade Pregao Presencial N° PP -2019.01.02.1 

Decfarasi os ainda que apos a ernissao dos documento ealtivos a habilitoçao preliminar nao ocorreu ofato qie nos irnpeca de participar do mencionada licit 

Declaramos ainda que assurnirnos o compromissa de bern efielmente executor as servicos efornecimeito cotados nesta proposta d preços do Pregäo acima 

citado 

Declaramos ainda que nos precos opresentadas bemcomo nos lances verbais estäo incluldos todos o custos de despesas de impostos, taxa entre outros 

Declaramos que estámos de pleno acordo corn todas as condiçöes estobelecidas no Edital e seus anexos. 

Proposta de Preco 

Item Especificacäo 	' Unidade Quantiade Marco V. Unitario V. Total 

001 Acucar acucar crista!, embalagem prirnaria plOst ca de 1 kg Iivre de impurezas 

umidade ou qualquer outrofator  que a tome Imjroprio ao consurno hurnano. 0 

mesmo deverá ter em suo Ernbolagern registro doministérlo do sode, anvisa, . . 

. rninistério do Agricultura, endereco do fabric, 	e data defabricocào, 

I: ipacotarnento e lote do produto Producäo d' no maxirno a 30 (Trinta) dias 

. . 	 contados a partir do data de ent,:ea  do produto. kg 50CC o!ho dágua 2,04 10.200,00 

..002 
- . 

Adocante - Sacarina sodica ou similar, em hquido transparente.Ernba!agern de 
- - 

. 

100 ml, corn b/co dosador. Rótulo deverO conternorne dofabricante, 

• ingredientes, dodos nutricionais, e prazo de lOvc,lidade, validade restante no • 	 • 

entrega de, no rnenino, urn ano. Fr 	• IC. MaratO 2,38 . 	 •. 	23,80. 

003 A/ho processado - bronco (pasta), ernbo/ado em pote p/ástico atOxico, pesando 

oproxirnadarnente 500 gr, corn car cheiro e sabor práprio, firrne e intacto, Iivre de 

frrtilizantes, sujidades parositas e lorvas, validade mInirna de 06 (seis) rneses. Und 10CC' Puro a/ho 5,13 5.130,00 

004 Ar oz Bronco Ernbalagem soco plastico transpw'ente herrneticarnente fechado 

corn 1 kg Tipo I nao parbohzado p0/ida consti i.. ido de graos inteiros corn teor 

de irnidade maxima de 15,1 Iivre de impurezas insetos de rnicrorganisrnos que 

possam torna los impróprios para consurno 1 urnano ou comprornete 0 

arrrozenomento va/idade rninirna de 180 dios a partir do data do entrega Deve 

ter inforrnacoes nutricionais no embo/ogern ronforrne 0 Ministerio do 

• 	Agricu/tura. kg 800C Pop 3,04 24.320,00 
:00.5. 

Banana - In natura, integras, sern imperfeiçoes, sern irnpurezas, sern sujidades, 

... 
parositas e qualquer outra co/so que as de/xern irnproprios para a consumo. 

: 	 . 	 • 	 • 	 . 	 • 	 . 	 • 	 . 	 . 	 . • 	Kg. 2OOQ Produtor 	. .. 	 5,00 . 	 . 10.000,00 
006 Botota Inglesa 	Tipo in noturo de primeira qualidade tarnanho gronde casco 

lisa /ivre de fungos sern indicios de gerrninacao aenta de sujidodes Adequada 

00 consumo hurnono. 	 • kg 5000 Produtor 5,63 . .28.i50,00. 
007.: 

. Beb/do Ldcteo - logurte sabor rnorango, emhq/ogern de 1 /itro, produto 

pasteurizodo, adocado e corn sabor, embalagem primdr/o corn /dentificacào do 

produto, especificoçäo dos ingredientes, inforrnoc& nutritional, marco do . 

• fabricante e informacöes do rnesrno, prazo de volidode, peso liquido e rotu/agern . 

de acordo corn a /egislocào. Deve canter o ndrnerO do registro do Ministérlo do . 	 .. 

Agricu/turo /SIF/DIPOA e carimbo de inspecao do servico de inspecao nacional 

ou e$toduo/ oufedero! vo/idade rninirno de 25 wnte e cinco) dios a portir do - 

L data de entrego no unidade ri. querente .......................... 
	. 	 . Und 70U0 Coriri gut 3,13 
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008 
Bebida Láctea sem lactose sobor chocolate erhbalagem de 200 ml produto 

pasteurizado odocodo e corn sobor embalagern primarlo corn identificacao do 

produto especificacao dos ingredientes informocao  nutritional, marco do 

fabriconte e informocoes do mesmo. Prazo de validode, peso liquido e rotulagem . . 	 . 	 ... 
dc ocordo corn a Iegislaçäo. Deve conter a nurnero do registro do Ministdrio do . 

. Agricultura /SIF/DIPOA e carimbo de inspeçào doservico de inspeçao municipal, 

ou estadual ou federal Validade minima de 3 (trresO meses a partir do data de 
. 	 . . 	

entrega no unidade requisitante. • 

Und 227 Piracanjuba 1,89 415,80 

009 Beterraba - tipo in natura, em born estado de conservacäo, sem furos ou pontos - 

.. . .. 	de deterioraco e sem rnarcas de acom.etimento de insetos. kg 2000. Produtor 5,63 11.260,00• -. 
010 Biscoito Doce tipo Maria pacote de 400 gr tipo Bxl Contendofarinha  de tngo 

enriquecida corn ferro e dcido fohco acucar goidura vegetal soro de leite 

amido, sal refinado,  estabilizante lecitina-de-sojaeramaidêntico-aoi,aturalde r 
baunilha Corn zero par cento de gordura trans Devera constar no produto a 

data de validade e fabr,cacao No ato do recebimento a validade nao inferior a 4 

_• 	
(quatro) rneses. ._L Pct 5000 Vitarella 4,86 24.300,00 

— 

011 
Biscoito Integral Biscoito salgado integral pct lSOgr tipo 6x1 Contendo 

Farinha de trigo enriquecida corn ferro e acido folico gordura vegetal 

Hidrogenada farinha de trigo integral acucar acucar invertido sal e fermento 

quimicos: Fosfato  rnonocdlcico, bicarbonato de sOdio e bicarbonato de amónio. 
. 

Contern trigo. Produzidos em equipamento qué processa leite de soja. Deverá . . 

constar no produto a data de validade e fabriccicâo. no ato do recebimento a 

. 	

validade näo deve ser inferior  a 04 (quatro) meses . 
Pct 20 Pit stop 3,38 • 67,60 

iT . Biscoito salgado - biscoito salgado tipo cracker, pacote de 400 gr,  , tipo 3x1 

contendofarinha de  trigofortificada  corn ferro 	acidofolico ( vitarnina b9) 

am do de milho Gordura vegetal sal refinado aç&ar, estrato de malte soro do 

leite ern P0 estabilizante lecitina de soja e aromptizante Acondicionado em 

fardos de 20 pacotes distribuidos em ernbalagem primaria plasticas 
. 	 . 	 . 	 .... 	 . . .transparente de 400 gr. deverá constar no proJUto a data de a validade e . . 	 - 	 : 	 • 	 . 

i 	.. 	 . 	 .. 	 ... . fqbricacào. No ato do recebimento a .validade näo deverd ser inferior a 04 . 	 . . 	 . 	 . 	. 	 . 

. . 
::••: 	 • 	 • 	 (quatro ) meses. _ Pct 5000 Estrela 4,19 20.950,00 

013 
Came bovina moida 	Came bovina moida congelada apresentada em pacotes 

de 500 g a gordura nao deve canter ranço livre de impurezas e sern 

caracteristicas do presenca de rnicro organismos cu isentos que impossibilitem o 

consumo hurnano Corn desgelo nüo superior a.20 4 a mesrno devra ter em 

sua embalagern Registro do Ministério do Saude ANVISA, Ministeno do 

Agricultura Endereco dofabricante empac9tador e data de fabricacao 

empacotamento e late Producao de no maximo de 30 ( trinta  ) dias contados a 
:• • 	 partir do data de entrega do produto. 

Pct 10000 Fort-boi 4,38 43.800,00 

.014. Cebola bronco 	tipo in natura tamanho rnedio consistencia firme casca livre 

de fungos , inteira, adequada aoconumo humano. kg 3000 Produtor 5,25 15.750,00 

015 Cenoura - tipo in natura, tamanho rnddio, livre 09:  impurezas inteira, adequada 

ao consurno humano. Kg 2000 Produtor .5,63 . 11.260,00 - 

016 Ché jro verde - tipo in natura deve ser integros, sadios, sem imperfeicöes, livre de . 	 . 

impurezas sujidades parasitas e outras substancias que a tornem imprOprios 

para o consumo. - kg 300 Produtor 7,50 2.250,00 

017 Chuchu - devem ser Integros, sadios, sern impeifeiçoes, livre de impurezas, 

sujidades parasitas e outros substoncias que a tornem improprios para o 
................ 	 consumo. kg 2000 Produtor 5,25 10.500,00: 

018 
Colorifico - em pa, hornogêneo, obtido de frutos:niaduros de espécies genuinos, . . . 

g,äos säos, lirnpos dessecados e moldos de colOracâo vermeiho intenso, corn 

caracteristicas organo/epticas proprias como cçr e sabor, isento de rnaterias 

es ranhos a sua espécie Embalagem primana de 100 gr corn producao de no 

rndxirno a 30 (trinta) dias contados a partir do data de entrega do produto. . - 	 .. Pct 3500 Sao bras 0,74 2.590,00 
019 

Farinha de rnandioca bronco Embalagem pnmuria plastica de 1 kg livre de 

irnpurezas insetos mofo ou bolores e/ou outros fatores que a tornem irnpropria 

para a consurno Deve conter endereço data dejabrica empacotamento e late.  

Prazode validade deverO constar no ernbalagem do produto. no ato do entrega - - 

vcilidade não sendo inferior a 03 (trés) meses. 0 rnesrnos deverO ter em sua 

embalagem registro do Ministerios do soude AN VISA Ministerio do Agricultura 
kg 1000 kicaldo 3,38 L3800O. 

020 
Feijao mulatinho 	grtos inteiros e sadios embalogem de 1 kg inviolada corn 

registro do Ministerio do Agncultura produto scm impurczas que comprometarn 

o consurno humano e/ou armazenarnento prazo de valiclade ncio inferior a 90 

noventa) dias no data de entrega.  
kg 2000 DonaDé 4,75 9500,00 
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021 . Flocos de mllho - Farinha de mllhoflocodo  pacnte de 500 gr 100% natural, . . . 	. 	. 	. 	....; 

embalagem primaria plásticas de 500 gr. Livre de impurezas, insetos, mofo ou . 
. 	. ba/ores e/ou outrosfatores  que o tornem imprOpria parc o consumo . Deve  

conter data defabricac6o, empacotamento e Jote . Prazo de validade deverá . 
:onstar no embalagem do produto, no ato do entrega validade nâo sendo 

inferior a 06(seis) meses. Pct 11000 Bonomllho 1,29 14190,00 

022 Frango - tipo in naturo deve set Integros , sadia;, sem imperfeicöes , Iivre de - 
impurezas, sujidades e outras substancias que 0 tornem impráprios paro o . 

consumo. 	 _ 	. 	_. . kg 6480 Avivar 8,16 52.8 76,80 

023 
Goiaba - in natura, integras, sem imperfeiV6es, sem impurezas sem sujidades, 

, arasitas e qualquer outra coisa que as deixemrnpropr,os pci -a o consumo 
kg 2000 Produtor 5_63 11__26000 - 

024 Jerimum - tipo in natura deve ser mntegros, sadios sem imperfeic5es,  Iivre de ' .. 

impurezas, sujidodes, parasitas e outras substanciqs que o tornem impróprios  

. .._._.
para a consumo. kg 80. Produtor 5,25 4.200,00 

.. 025 ' 
-___ 
LeitE longo vida - produto pasteurizado (UHT), ihibologem tetra park de 1 litro, 

 

acondicionados em caixa, inviolada Iivre de impurezas que venham a 	• . 
comprometer 0 consumo humano e lou armazenamento, validade minima de 90 

(noventa ) dias , devendo ter informacöes nutrjcionais conforme registro do 

• Ministér!o daAgricultura.. . Und 16000 Maranguape 3,63 .58.080,00 

026 
__ _ 

Macarräo - tipo espaguete pacote de 500 gr, eb&agem primária transparente  
de 500g sem a presenca de carunchos, insetos e/cu Outrosfatores qe o tornem 

. 
impróprio para a consumo humano, corn a prazo de validade no ato do 

. recebimento no inferior a 04 (quatro) meses. Nçi mbaIagem deve constar data  

defabricacão/ernpacotarnerto e late. 
Pct 8000 Vita rnassa 1,75 14_000,00 

-.-- Macaxeira tipo in natura deve ser, sern imperfr.icoes sem impurezas sem 

cujidades parasitas e outras substancias que a tørnern ,rnproprios parc a 

consumo. ,  _' kg 649, Produtor 5,00 3.20000 

. 028 
Mrirnt5o -In natura, integras, sem irnperfeicöes,. scm irnpureza, sern sujidades, . 	.... 	 :. 	 , 

' 	
Qarasitas e qualquer outra coisa que a deixerrilrnpraprias para a consurno. 

kg 2000 Produtor 5,00 10000,00 

029 . 
 

Mistura para mingau - Mistura para preparo de rningau de cereals, sabores 

milha verde, leite condensado, chocolate e coca. -'Contendo farinha de rnilho pré - 
gel enriquecido corn ferro e acido fólico, acOcat cristal, maltodextina, soro de . 
'eite amido de mi/ha leite em po e aroma natu ais ernbalagem primaria de 

. . 230g livre de impurezas insetos, mofo ou boloies e lou outros fatores que a 
. tarnern impróprios para 0 cansumo. Deve conter endereco e data defabricacdo, 

smpacotamento e late prazo de validade devra constar no embalagem do 
. 	. . . produto no ato do entrega va/idade nào sendo jnferior  a 06 (seis) meses. 0 

mecmo devera ter em sua ernbalagem Registro cia Ministerio do Saude AVINSA 

- 
Ministerio do Agricul za - 

Und bC 0 Nutrilon 4_99 4_99000 

030 , OLEO -. Oleo de saja embalagem pet 900m1, sem ppassaduras e/ou outros que a . . '. 

• tornem impráprio para a consumo'humano, corn prazo de validade no ato do ' 
re.ebimento nao inferior a 04 (quatro) meses Na embo/agem deve constar data 

defabricacao/empacotamnto e late. 
- 

- 
Und 12C0 Soya 4_38 525600 

031 Ova ova de ga/inha marrorn au bronco media sem rachaduras livre de 

sujidades, parasitas, fungos ou outras partIculas qize cornprometarn o consumo e 

arm azenamento, acondicionados em embakigem própria contendo 30 ,. 

unidades. 	______ • Bond 13013 Avine 13,75 17.875,00 

- • 	• 
PiJo - tipo hat dog. Fresco, embalagem primária.e.sacos de polietileno contendo 

••• . -. . 	• 	.....••. 	 ... 

10 päes, pesando 400g.por pacote. /nvio!ados. çomposicao:farinha de trigo 

. .032.... 

enrquecida corn ferro, creme vegetal, sal, acücar, etc. Registro no Ministéria do 

iude cam va/idade de 90(noventa) dios do recebirnento corn ficha tecnica 
• • IPA c_) 

ascipada pelo tecnologo de alimentos laudo e apalise fisico quimico e biologico 
e mtido por orgao cornpetente com producao de no maxima a 03 (trés) dias 

contados a partir do data de entrega do produto 
Pct 8000 kero p00 4,00 . 	_32.000,00 

033 °mentao tipo in natura deve ser integros sddios en imperfeicoes livre de 

impurezas sujidades parasitas e outras substan ias que o tornem improprios 

. 

• 	. .••_ . para a consumoiH 	_ _ . kg 209 Produtor 61 25 ..1250,00 
034 

°olpa defruta Sabores diversos congelados .' 'nbalagem plastica de 1 kg 

herneticamentefechodo e sem perfuracoes No a a do entrega corn registro no 

M'risterio do Agricultura corn producBo de no nxitno a 03(tres) dias contados 

a partir do data de entrega do produta 
kg 30.O C_p0/pa 87S 26199L 
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035 
Proteina Textur:zda de soja (came) proteina te.tur,zxada de soja escuro sabor 

came produto desidratado corn urnidade penn ida par, lei, isento de impureza 

cOntendo data defabricacöo data de validade de 1 na minima 120 (centa e vinte ) 

dicis. ingredientes : prateIna texturizada de sofa, embalada em sacos plásticos 

transparentes pacotes cam pi..o de 400 gr. 
1000 Canil 4, 00 400000 

036 
Sal - sal iodado refinodo embalagern primaria plastica de 1 kg Livre de 

impurezas e lou outrosfatores que a tornem imprópria para a consumo humano. . 	 .. 

Na ernbolagern deve constar data defabricacao/empacatarnenta.  Producâo de 

.. 	. 	 ... 	 . 
no rnáxirno a 30 (trinta)dias contados a partir da data de entrega do produto. 

.. 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . kg 
. 

809 . Cam peao . 0,81 . 	 .:648,00. 

037 

Sardinha em conserva de azeite ou olea cornesti 	Iota de peso liquido de 125g 

e peso drenado de 84g If qualidode Produto preporado corn pescado limpo cru 

e cozido ou curado odicionado de outras substancias alirnenticias e submetido a 

processo quImicos apropriados a cada espécie. A onserva sera designada pela 

espdcie do pescado que pertence e o modo de aprèsentac5o, ou seja produto que 

tenho par liquido de cobertura azeite de alivo au 6/co comestIvel odicionado de 

sal ingrethentes sordinha aleo cornestivel sole ogua de constltulcao as 

conservas de pescado nào deverào ter cheiro ardido ou rancoso. produto deve se 

apresentor isento de sujidades parasitas e larvbs a produto e suos condicoes 

ddverào esta de acordo corn NTA 10 (Narrnas Thcnicas pora Conservaçâo de 

Pescado Decreto 2.486 de 20110178) e selo SIF 0 produto deve esta 

acondicionado em embalagem pnrnor,a de latos de peso de 125g e peso 

drenado 84g resistentes scm sinois de o/tercçöes coma estufamento 
amassarnento vazarnento corrosoes internas bm como quaisquer no natureza 

1,51cc quimicos ou organoletica do produto e embalagern secundaria de caixa de 

papelao reforcadas 

UND 100;)b Nave 3,00 30.000,00 

038 Tomate - tipos in natura devem ser Integros, sadios scm irnperfeicöes, livre de 

impurezas sujidodes parasitos e outros substancios que o tornem improprios 

para a consumo kg 923 Produtor 5,00. 4.. 640,  00  

039 
Leite scm lactose embalagem 500m1 de leite de vaca sem lactose sem 

odulteraçoes isento de lactose conforme  legis/açao Liquido car bronco odor e 

sabor caractensticas acondicionado em embalagem longa vida UHT/UAT (ultra 

temperatura) em caixa cartonada de 500 m' validade ate 4 meses a 

emba/agem devera canter extremamente as dadoc de identificacao procedencia 

informacoo nutnciono/ numero de late data de validade quantidade do produto 

numero de registro no Ministerio do Agncultura/SIF/D/POA e carimbo de 

inspecao. 
 Und 220 Piracanjubo 4,38 963,60 

040 Vinagre fermentado acetico de alcoa/c vinho tinto resultado dafermenta  coo 

de 6/cool corn vinho isento de corantes ortificias ocidos orgonicos e minerois 

estranhos livre de sujidades material terrosos e detritos de anirnais e vegetals 

acondicionodo emfrasco plástico corn tampa invIok$vel, hermeticamentefechado 

embalagem corn 750mI Und 800 Sodio 1,50 . 	 1200,00 



COMERCIAL RL LTDA - ME  00 0 14 
RUA DO SEMINARIO 941 0 - SÃO MIGUEL - FONE FAX: (88) 3511.5824 —JUAZEIRO DO NORTE-CE - CEP 63010.457 

CNPJ: 15.408.077 /0001-72 - CGF 06.617383-3- MIRE 23.201.455.829 comerciaIrl@outlook.com  

PREFEITURA MUNICIPAL FAR/AS BR/TO- CE - PREGAO PRESENCIAL N° 2019.01.02.1 

DECLARA CÁO (SUB/TENS 4.5.1, 4.5.2. E 4.53) 

A COMERCIAL RL LTDA- ME, empresa inscrita no CNPJ N 9  15.408.07710001-72, estabelecida a Rua do 
Seminário, N2  941 D Juazeiro do Norte - Ceará, tendo como titular da empresa a Sr2. Francisca Rafaela 
Rodrigues dos Santos, RG N-° 2001034051928-SSP - CE ECPF n 2  009.901.933-73., DECLARA, para Os 

devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo Licitatório, Prègào no 2019.01.02.1, 
junto ao MunicIpio de Farias Brito/CE, o que se segue: 

- 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; 

- Que concorda integralmente corn os termos deste edital e seus anexos; 

- Que inexiste qualquerfato superveniente impeditivo de nossa habilitaçào para participar no presente 

certame Licitatório, bern assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666193. 

Pelo que,porser a expressào do verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

DECLARA CÁO DE MICRO OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A COMERCIAL RL LTDA- ME, empresa inscrita no CNPJ N2  15.408.7710001-72, estabelecida a Rua do 

Seminário, N2  941 0, Juazeiro do Norte - Ceara', tendo corno titular do empresa a Sr 2. Francisco Rafaela Rodrigues 

dos Santos, RG N9  20010340518928-SSP - CE ECPF n 2  009.901.933-73. Dec/ara, que cumpre os requisitos legais 

para qua/ificaçào corno Microempresa - ME, conforme previsto no artigo 32  do Lei Corn plernentar Federal n 2  

12312006, e que nào está sujeita a quaisquer dos impedirnentos do §4 2  deste rnesmo artigo, estanjlo apta a usufruir 

do tratarnentofavorecido estabelecido nos artigos 42 a49 do citada lei. +W1  
Juazeiro do Norte - CE, 14 de Janeiro de 2019 

Francisca Rafae/a Rodrigues dos Santos 	 U 
RG N9  2001034051928-SSP - CE ECPF n 2  009.901.933-73 

CNPJ 15 
DOU FE 	Juazeiro do 

co 
ra or 

PYI  
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VERDE VALE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME CNPJ: 10.673.012/0001-30 

AVENIDA PAULO MAIA, 2762 BAIRRO SAO JOSÉ - JUAZEIRO DO NORTE-CE 	00 0  
A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Cear 

Pela presente declaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n° 8.666/93 e 

Lei n° 10.520/2002, bern corno as cláusulas e condicOes da rnodalidade Pregäo no 2019.01.02.1. 

Dectararnos ainda, que nao ocorreu fato que nos impeca de participar da rnencionada Licitaço. 

Assumirnos o corn promisso de bern e fielmente fornecer Os produtos/bens especificados no Anexo 1, caso sejamos 

vencedor(es) da presente Licitaço. 

Obleto: Aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao atendirnento dos programas de distribuicao de merenda 

escolar da Rede PUblica de Ensino do Municiplo de Farias Brito/CE, conforme especificacoes apresentadas abaixo. 

Valor 

Item Especificação Unid. Qtde. Marca Unitário Valor Total 

AcUCAR - açcar cristal, embalagem primária 

plástica de 1 kg, livre de impurezas, umidade 

ou qualquer outro fator que o tome improprio 

ao consumo hurnano. 0 mesmo deverá ter em 

sua embalagem registro do Ministério da 

SaUde, ANVISA, Ministérlo da Agricultura, 
Kg 5.000 VO ZUZA R$ 2,15 R$ 	10.750,00 

endereço do fabricante e data de fabricacao, 

empacotamento e tote do produto. Produc5o 

de no máximo a 30 (trinta) dias contados a 

partir da data de entrega do produto. 

ADOANTE - Sacarina sódica ou similar, em 

liquido transparente. 

Embalagem de 100 ml, corn bico dosador. 

2 
Rótulo deverá conter 

Fr 10 ZERO CAL R$ 2,60 R$ 	26,00 
nome do fabricante, ingredientes, dados 

nutricionais, e prazo de 

validade, validade restante na entrega de, no 

minimo, urn ano. 

ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado 

em pote pléstico 

atóxico, pesando aproximadamente 500g, corn 

aspecto, cor, cheiro 
Und 1.000 

PURO 
R$ 5,10 R$ 	5 100,00 

e sabor próprios, firme e intacto, livre de ALHO 

fertilizantes, sujidades, 

parasitas e larvas, validade minima de 06 (seis) 

meses. 

I &
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ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico 
transparente, hermeticamente fechado corn 1 
kg. Tipol, não parboilizado, polido, 
constituldo de gros inteiros, corn teor de 
umidade maxima de 15%, 
tivre de impurezas: inseto de microrganismos 
que possam torná-lo irnpróprio para consumo 

Kg 8.000 POP R$ 2,45 R$ 	19.600,00 
humano ou cornprometer o armazenamento. 

Vandade minima de 180 dias a partir da data 

da entrega. Deve ter inforrnaçöes nutricionais 

na embatagem conforme o Ministério da 

Agricultura. 

BANANA— in natura, integras, sem 

imperfeiçöes, sem impurezas, 

5 sem sujidades, parasitas e qualquer outra coisa Kg 2.000 CEASA R$ 1,95 R$ 	3.900,00 

que as deixem 

impróprias para o consurno  

BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira 

qua lidade, tamanho 

6 
grande casca lisa, livre de fungos sem indicios 

Kg 5.000 CEASA R$ 2,88 R$ 	14.400,00 
de germinacao, 

isenta de sujidades. Adequada ao consumo 

humano. 

BEBIDA LACTEA - iogurte sabor morango, 

embaagem de I litro, 

produto pasteurizado, adocado e corn sabor, 

embalagem primária 

corn identificaç5o do produto, especiflcaco 

dos ingredientes, 

informaço nutricional, marca do fabricante e 

informacöes do rnesmo, prazo de vatidade, 

peso liquido e rotulagem de acordo corn a 
Und 7.000 

CARIRI 
R$ 2,45 R$ 	17.150 00 

legislacao. Deve conter o nurnero do registro GUT 

no Ministério da Agricultura/ SIFI DIPOA e jblcx7ifV 

carimbo de inspeco do o servico de inspecäo 

municipal, ou estadual ou federal. Validade 

minima de 25 (vinte e cinco) dias a partir da 

data de entrega na unidade 

requisitante. 
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BEBIDA LACTEA SEM LACTOSE - sabor 

chocolate, embalagem de 200 ml, produto 

pasteurizado, adoçado e corn sabor, 

embalagem primária corn identificaço do 

produto, especificaçao dos ingredientes, 

inforrnacao nutricional, marca do fabricante e 

informaçöes do mesmo, prazo de validade, 

peso liquido e rotulagern de acordo corn a 

legislacäo. Deve conter o nümero do 
Und 220 

CARIRI 
R$ 2,75 R$ 	605,00 

registro no Ministério da AgriculturalSlF/DIPOA GUT 

ecarimbode 

inspeção do o servico de inspeç5o municipal, 

ou estadual ou 

federal. Validade minima de 3 (três) meses a 

partir da data de 

entrega na unidade requisitante. 

BETERRABA - tipo in natura, em born estado de 

conservaço, sem 

9 furos ou pontos de deteriorac5o e sem marcas Kg 2.000 CEASA R$ 2,35 R$ 	4.700,00 

de acornetimento de 

insetos.  

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g. 

tipo3xl. Contendo farinha de trigo enriquecida 

corn ferro e ácido fólico, açicar, gordura 

vegetal, soro de leite, amido, sal refinado, 

estabilizante lecitina de soja, aroma idêntico 

10 
ao natural de baunilha. Corn zero por cento de 

Pct 5.000 ESTRELA R$ 3,25 R$ 	16.250,00 
gorduras trans. Devera constar no produto a 

data de 

validade e fabricaço. No ato do recebimento a 

validade no 

inferior a 04 (quatro) meses. 

0 
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BISCOITO INTEGRAL -  biscoito salgado integral, 

pacote de 150g. 

tipo 6x1. Contendo: Farinha de Trigo 

Enriquecida corn Ferro e Acido Fólico, Gordura 

Vegetal Hidrogenada, Farinha de Trigo 

Integral, AçUcar, Acücar Inverfido, Sal e 

Fermentos Quimicos: 

Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de Sádio e 

11 Bicarbonato de Pct 20 ESTRELA R$ 4,30 R$ 	86,00 

Amônio. Contém Trigo. Produzido em 

Equipamento que Processa 

Leite e Soja. Deverá constar no produto a data 

de validade e 

fabricaco. No ato do recebimento a validade 

n5o deve ser inferior 

a 04 (quatro) meses. 

BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo 

cream cracker, pacote de 400g. tipo 3x1. 

Contendo farinha de trigo forfificada corn ferro 

e écido fólico (vitamina 139), amido de rnilho, 

gordura vegetal, sal refinado, aç(icar, extrato 

de malte, soro do leite em pó, estabitizante 

12 
lecitina de soja e aromatizante. Acondicionado 

Pct 5.000 MABEL R$ 3,10 R$ 	15.500,00 
em fardos de 20 pacotes, distribuidos em 

embalagem primãria plástica transparente de 

400g. Deverá constar no produto a data de 

validade e fabricaço. No ato do recebimento a 

validade no deve ser inferior a 04 (quatro) 

meses. 

CARNE BOVINA MOIDA - came bovina molda 

congelada apresentada em pacotes de 500g, a 

gordura no deve conter ranço, livre de 

impurezas e sem caracteristicas da presenca de 

micro-organismos ou insetos que 

impossibilitem o consumo humano. Corn 

desgelo näo superior a 20%. 0 mesmo deverá 

13 
ter em sua embalagem Registro do Ministérlo 

. Pct 10.000 FORT BOl R$ 3,75 R$ 	37.500,00 
da Saude, AN VISA, Manisterio da Agricultura. 

Endereco do fabricante, empacotador e data 

de fabricacâo, empacotamento e lote. 

Producäo de no máximo a 30 (trinta) dias 

contados a partir da data de entrega do 

produto. 

Coa Mwu, k>D 
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CEBOLA BRANCA - tipoin natura, tamanho 

rmédio, consistência 

14 firme, casca Iivre de fungos, inteira, adequada Kg 3.000 CEASA R$ 2,65 	R$ 	7.950,00 

ao consumo 

humano. 

CENOURA - tipo in natura, tamanho médio, 

15 Iivre de impurezas, inteira, adequada ao Kg 2.000 CEASA R$ 2,45 	R$ 	4.900,00 

consumo humano. 

CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser 

Integros, sadios, sem imperfeiçöes, tivre de 

16 impurezas, sujidades, parasitas e outras Kg 300 CEASA R$ 6,00 	R$ 	1.800,00 

substâncias que o tornem impróprios para o 

consumo. 

CHUCHU - devem ser integros, sadios, sem 

imperfeicöes, Iivre de impurezas, sujidades, 

17 parasitas e outras substéncias que o tornern Kg 2.000 CEASA R$ 1,45 	R$ 	2.900,00 

impróprios para a consumo. 

COLORIFICO - em pó, homogêneo, obtido de 

frutos maduros de espécies genuinos, gros 

sos, timpos, dessecados e moidos de 

cotoraç5o vermetho intenso, corn 

caracterIsticas organoleptcas próprias coma 

18 cor e sabor, isento de materiais estranhos a Pct 3.500 BRASIL R$ 0,58 	R$ 	2.030,00 
sua espécie. Embalagem primária de 100 

gramas, corn produco de no 

maxima a 30 (trinta) dias contados a partir da 

data de entrega do produto. 

FARINHA DE MAN DIOCA BRANCA - Embalagem 

primãria ptástica 

de 1 Kg, Iivre de impurezas, insetos, mofo ou 

bolores e/ou outros fatores que a tornem 

imprópria para o consumo. Deve conter 

endereco, data de fabrica, empacotamento e 

19 tote. Prazo de validade deveré constar na Kg 1.000 Fl BRA R$ 3,05 	R$ 	3.050,00 
embalagern do produto. No ato da entrega 

validade no sendo inferior a 03 (trés) meses. 

0 mesmo deveré ter em sua embalagem 

registro do Ministério da Saüde, AN VISA, 

Ministério da Agricultura. 

FEIJAO MULATINHO - gros inteiros e sadios, 

embalagem de 1kg, inviotada, corn registro do 

Ministério da Agricultura, produto sem 

20 
impurezas que corn prometam o consurno 

Kg 2.000 KICALDO R$ 4,80 	R$ 	9.600,00 
hurnano e/ou armazenamento, prazo de 

validade no inferior a 90 (noventa) dias na 

data da entrega. 
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FLOCOS DE MILHO - Farinha de milho flocada 

pacote de 500g, 100% natural, embalagem 

primária plástica de 500g, Iivre de impurezas, 

insetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores 

que a 

21 tornem imprópria para a consurno. Deve Pct 11.000 MARATA R$ 120 	R$ 	13.200,00 

conter data de fabricaco, 

empacotamento e Jote. Prazo de vandade 

deverá constar na embalagem do produto, no 

ato da entrega validade näo sendo inferior a 06 

(seis) meses 

FRANGO- tipo in natura deve ser Integros, 

sadios, sem imperfeiçöes, Iivre de impurezas, 

22 sujidades, parasitas e outras substâncias que a Kg 6.480 FRIATO R$ 7,95 	R$ 	51.516,00 

tornem impróprios para a consumo. 

GOIABA - in natura, integras, sem 

imperfeiçöes, sem impurezas, sem sujidades, 

23 parasitas e qua Iquer outra coisa que as deixem Kg 2.000 CEASA R$ 2,65 	R$ 	5.300,00 
impróprias para a consurno. 

JERIMUM— tipo in natura deve ser integros, 

sadios, sem imperfeicöes, I hire de impurezas, 

24 sujidades, parasitas e outras substâncias que o Kg 800 CEASA R$ 1,85 	R$ 	1.480,00 
tornem impróprios para a consumo. 

LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado 

(UHT), embalagem 

tetra park de I titro, acondicionado em caixa, 

inviolada Iivre de impurezas que venham a 

25 
comprometer o consumo hurnano e/ou a 

Und 16.000 
MARANGU 

R$ 3,10 	R$ 	49.600,00 
armazenarnento, validade minima 90 APE 
(noventa) dias, devendo ter inforrnaçöes 

nutricionais conforme registro do Ministéria da 

Agricultura. 

MACARRAO - tipo espaguete pacote de 500g, 

embalagem primária 

transparente de 500g sem a presenca de 

carunchos, insetos e/ou 

outros fatores que o tornem irnpróprio para o 

26 consumo hurnano, Pct 8.000 
IMPERADO 

R$ 1,75 	R$ 	14.000,00 
com prazo de vatidade no ato do recebimento 

R 

no inferior a 04 

(quatro) meses. Na embalagem deve constar 

data de fabricaço/ empacotamento e tote. 

62,--,e - 
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MACAXE1RA tipo in natura deve ser Integras, 

sem imperleiçôes, ihire de impurezas, 

27 sujidades, parasitas e outras substâncias que a kg 640 CEASA R$ 1,95 R$ 	1.248,00 

tornem impróprios para o consumo. 

MAMAO - in natura, Integras, sem 

imperfeicöes, sem impurezas, sem sujidades, 

28 parasitas e quatquer outra coisa que as deixem Kg 2.000 CEASA R$ 1,35 R$ 	2.700,00 

impróprias para 0 COflSUmO. 

MISTURA PARA MINGAU- Mistura para 

preparo de mingau de cereais, sabores milho 

verde, Ieite condensado, chocolate e coco, 

contendo farinha de milho pre-gel enriquecida 

corn ferro e ácido fótico, acücar cristal, 

maltodextrina, soro de leite, amido de milho, 

leite em p6 integral e aromas naturals. 

Embalagem primária de 230g, livre de 

impurezas, insetos, mofo ou bolores e/ou 

outros fatores que a tornem imprópria para o 

29 consumo. Deve conter endereço, data de Und 1.000 
NUTRIBO 

R$ 3,60 R$ 	3.600,00 

fabricaço, empacotarnento e lote. Prazo de 
M 

vatidade deverá constar na embalagerm do 

produto, no ato da 

entrega vandade n5o sendo inferior a 06 (seis) 

meses. 0 mesmo deverá ter em sua 

embalagem Registro do Ministério da Saiide, 

ANVtSA, Ministério da Agricuttura. 

OLEO - Oleo de soja embalagem PET 900 m, 

sem amassaduras c/au outros fatores que a 

tornern impróprio para a consumo humano, 

30 
corn prazo de validade no ato do recebimento 

Und 1.200 SOYA R$ 3,59 R$ 	4.308,00 
nao inferior a 04 (quatro) meses. Na 

embalagem deve constar data de fabricaco/ 

empacotamento e tote. 

OVO - ovo de galinha, marrom ou bra nco 

médio, scm rachaduras, 

Iivre de sujidades, parasitas, fungos ou outras S  

31 
partIcutas que comprometam a consumo e o 

Bdj 1.300 AVINE R$ 9,85 R$ 	12.805,00 
arnazenarnento, acondicionados em 

embalagem própria contendo 30 unidades. 

tA-iici 	iJe 
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PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem 

primária e sacos de 

polietileno contendo 10 p5es, pesando 400g 

por pacote. Inviolados. 

Composico: farinha de trigo enriquecida corn 

ferro, creme vegetal, sal, açücar, etc. Registro 

no Ministério da Saüde corn validade de 

32 ? 

(noventa) dias do recebirnento corn ficha 
Pct 8.000 

PAO 
R$ 3,80 R$ 	30.400,00 

tecnica assinada pelo NOSSO 

tecnólogo de alimentos, laudo e análise fIsico 

quirnico e biológico 

ernitido por orgo cornpetente, corn producâo 

de no máxirno a 03 

(três) dias contados a partir da data de entrega 

do produto. 

PIMENTAO— tipo in natura deve ser integros, 

sadios, sem irnperfeiçöes, Jivre de irnpurezas, 

33 sujidades, parasitas e outras substâncias que o kg 200 CEASA R$ 2,85 R$ 	570,00 

tornem irnpróprios para o consurno. 

POLPA DE FRUTAS - Sabores diversos 

congeladas, embalagem plástica de 1 Kg, 

hermeticarnente fechada e sern perfuracöes. 

No ato da entrega, corn re&stro no Ministérlo 
Kg 3.000 FRUT NAT R$ 6,45 R$ 	19.350,00 

da Agricultura corn producao de no rnaxirno a 

03 (três) dias contados a partir da data 

de entrega do produto. 

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - 

proteina texturizada de soja escura, sabor 

came, produto desidratado, corn umidade 

perrnitida por lei, isento de impurezas, 

contendo datas de validades de no rnInirno 120 

35 (cento e vinte) dias. Ingredentes: proteina Pct 1.000 SORA R$ 3,33 R$ 	3.330,00 

texturizada de soja. Ernbalada em sacos 

plásticos 

transparentes, pacotes corn peso liquido de 

400g. 

SAL - sat iodado refinado, embatagern primária 9 
plástica de 1kg, tivre 

de impurezas e/ou outros fatores que o 

tornem impróprio para o consurno humano. 

36 Na ernbatagern deve constar data de Kg 800 PIRAMIDE R$ 0,85 R$ 	680,00 

fabricaco/ empacotarnento. Produço de no 

rnáximo a 30 (trinta) dias contados a partir da 

data de entrega do produto 

t5 'E6 4 


