
VERDE VALE COMÉRC1O E SERVIOS EIRELI ME CNPJ: 10.673.012/0001-30 	0 U 0923 
AVEN IDA PAULO MAIA, 2762 BAIRRO SAO JOSE' -  JUAZEIRO DO NORTE-CE 

SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OLEO 

COMESTIVEL 

- latas de peso liquido de 125g e peso drenado 

de84g.1 

Qualidade. Produto preparado corn pescado, 

limpo, cru, cozido ou 

curado adicionado de outras substâncias 

alimentIcias e submetido 

a processos qulmicos apropriados a cada 

espécie. A conserva será 

designada pela espécie de pescado que 

pertence e o modo de apresentaço, ou seja, 

produto que tenha por liquido de cobertura, 

37 azeite de oliva ou Oleo comestIvel adicionado Und .0 
robson 

R$ 2,95 	R$ 	29.500,00 

de sat. Ingredientes: 
crusoe 

 

sardinha, Oleo comestIvet, sat e água de 

constituicäo. As conservas 

de pescado n5o deveräo ter cheiro ardido ou 

rancoso. 0 produto 

deve se apresentar isento de sujidades, 

parasitas e larvas. 0 

produto e suas condiçôes devero estar de 

acordo corn a NTA 10 

(Normas Técnicas para Conserva de Pescado - 
Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF 0 

produto deve estar acondicionado em. 

embalagem priméria de latas de peso liquido 

TOMATE— tipos in natura devem ser integros, 

sadios, sem imperfeiçöes, tivre de impurezas, 

38 sujidades, parastas e outras substâncias que o Kg 928 CEASA R$ 1,92 	
j• 	- 	£ 

tornem irnpróprios para o consumo. 

4---iEITE SEM LACTOSE- Embalagem 500 ml de 

leite de vaca sem lactose, sem adulteraçöes, 

isento de lactose conforme legistaco, lIquido, 

cor branca, odor e sabor caracteristicos, 

acondicionado em embalagem longa vida UHT/ 

UAT (ultra alta temperatura), em caixa 

cartonada, de 500 ml, validade ate 4 meses. A 

39 embalagern deveré conter externamente os Und 220 
MARANGU 

R$ 3,45 	R$ 	759,00 

dados de identificaço, procedência, 
APE 

informaç5o nutricionat, nümero de lote, data 

de validade, quantidade do produto, nümero 

do registro no Ministério da Agricuttura/SIF/ 

DIPOA e carimbo de inspeç5o. 

C 



VERDE VALE COMERCIO E SERVIOS EIREU ME CNPJ: 10.673.012/0001-30 	0003')4 
AVENIDA PAULO MAIA, 2762 - BAIRRO SAO JOSE -  JUAZEIRO DO NORTE-CE 

VINAGRE- fermentado acético de álcool e 

vinho tinto; resultante da 

fermentaçao de álcool corn vinho tinto isento 

de corantes artificlais, 

40 
ácidos orgânicos e minerals estranhos; livre de 

Und 800 
FOLHA 

R$ 1,30 R$ 	1.040,00 
sujidades, material terroso, e detritos de VERDE 

animals e vegetais, acondicionado em frasco 

pléstico corn tampa inviolável, 

hermeticarnente fechado, embalagem corn 

750m1.  

TOTAL I R$ 423.183,00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 423. 183,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÉS MIL E CENTO E OITENTA E TRÉS 

REAlS) 

PROPONENTE: VERDE VALE COMERCIO E SERV1OS EIRELI ME 

-AVEN IDA PAULO MAIA, 2762 - BAIRRO SAO JOSÉ - JUAZEIRO DO NORTE-CE 

CNPJ: 10.673.012/0001-30 

DATA DA ABERTURA: 16/01/2019 

HORA DA ABERTURA: 09:00 (NOVE HORAS) 

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME 0 EDITAL E CONTRATO 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

JUAZEIRO DO NORTE, 16 DE JANEIRO DE 2019 

M 	STb 
VERDE VALE COMERCIO E SERVIOS EIRELI ME 

Catia Maria dos Santos Lima 

CPF: 024.198.223-58 / RG n2 2004034114231 SSP CE 

Representante Legal 

ffC 
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DEcLARA(;A0 - ANEXO 11 

A empresa VERDE VALE COMERCIO E SERVIQOS EJRELI ME, inscrita no CNPJ 
O  10.673.012/0001-30, situada na Avenida Paulo Maia n° 2762, bairro São José, 

Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, por intermédlo de sua representante legal, a Sra. 

Cátia Maria dos Santos Lima, portadora da Carteira de Identidade n° 2004034114231 
SSP CE e do CPF n° 024198.223-58 DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo hcitatOrio, Pregao no 2019.01.02.1, junto 

ao MunicIpio de Farias Brito/CE, o que se segue: 

a) Que tern pleno conhecimento de todos Os parâmetros e elernentos dos 

produtos/bens a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta 
atende integralmerite aos requisitos constantes neste edital; 

b) Que concorda integralmente corn os termos deste edital e seus anexos; 
c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacão para 

participar no presente certame licitatório, bern assim que ficarnos cientes da 
obngatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art,32, §2 0, da 
Lei n.° 8.666/93. 

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

Juazeiro do Norte, 16 de Janeiro de 2019 	

7111- 0-  MY 
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M 	c Ecr& 
VERDE VALE COMERCIO E SERVIQOS EIRELI ME 

Catia Maria dos Santos Lima 

CPF: 024.198.223-58 / RG n° 2004034114231 SSP CE 

Representante Legal 
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EDER PER...IRA CORR1AME 

CNPJ: 1O.658i86/OOO1-24 CGF: 06375386.3 

Macro Distribuidora 	 . 

PROPOSTA DE PRECOS 

PREGAO PRIESENCIAL N°: 2019.01.02.1 

A Prefeitura Municipal de FARIAS BRITO, Estadodo Ceará 
Pela presente declaramos inteira submisso aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/2002, bem como as clâ.usulas e condicöes da modalidade PregAo n 
2019.01.02.1 

Declararnos ainda, que.näo. ocoffeu.fato que nos.impeça.de .participar da. mencionada.Lic.itaçäo.. 
Assumimos ocompromisso de bern e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no 

Anexo 1, casosejamos vencedor(es) da presente Licitacào. 
Objeto: Aquisiçdo de gêneros alimenticios destinados ao atendimento dosprogranzas de distrThuiç&i de merenda 

escolar do Rede Pâblica de Ensino do Municipio de Farias Brito/CE, conforine especficacöes apresentadas abaixo. 

DEscRJcAo UND QTD MARCA R$ UNIT R$TOTAL 
A.(' WAR - acucar cristal, embalagem 
primária plástica de 1 kg, Iivre de 
impurezas, urnidade ou qualquer outro 
fator que o tome improprio ao consumo 
hurnano. 0 mesmo deverã ter em sua 
embalagem registro do Ministério da KG 5.000 VO ZUZA R$ 	2,04 R$ 	10100,00 
Saude, 	ANV1SA, 	Ministeno 	da 
Agricultura, endereço do fabricante e 
data de fabricaçao, ernpacota.mento e 
lote do produto. 	Producao de no 
rnâximo a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de entrega do produto.  
ADOANTE - Sacarina sódica ou 
similar, 	em 	liquid 	transparente. 
Embalagem de 100 ml, corn bico 

2 dosador. Rotulo deverá conter norne do FRD 10 MARATA R$ 	2,69 R$ 	26,90 fabricante, 	ingredientes, 	dados 
nutricionais, 	e 	prazo 	de 	validade, 
validade restante na entrega de, no 
minimo, urn ano.  
ALHO PROCESSADO - branco 
(pasta), 	ernbalado 	em 	poteplástico 
atoxico, 	pesando 	aproximadarnente 

500g, corn aspecto, cor, cheiro e sabor UND 1.000 FREITAS MIX R$ 	4,80 R$ 	4.800,00 proprios, 	firme 	e 	intacto, 	livre 	de 
fertilizantes, 	sujidades, 	parasitas 	e 
larvas, validade minima de 06 (seis) 
meses.  

II 
Ed 	 ME 

ua 	eárto,263A 
CNPJ: io.€i86iO00124  

Rua do Serninário, n°: 263-A- Centro - Juazeiro do Norte-CE 
('EP: 63010-145- Tel: 3511-3204 

Email: macro.distrihuidora(ã'outlook.com 
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CNPJ; 10,658.186/0001-24 CGF- 06375386 '4 
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ARROZ BRANCO - embalagem, 
saco 	plästico 	transparente, 
hermeticamente fechado corn 1 kg. 
Tipo 	1, 	nao 	parboilizado, 	polido, 
constituldo de graos inteiros, corn teor 
de umidade maxima de 15%, livre de 

4 impurezas: inseto de microrganismos KG 8.000 CELIA R$ 	2,60 R$ 	20.800,00 
que possam torn-.10 improprio para 
consumo humano ou comprometer o 
armazenamento. Validade minima de 
180 dias a partir da data da entrega. 
Deve ter informaçOes nutricionais na 
embalagem conforrne o Ministério da 
Agricultura.  

BANANA - in natura, integras, scm 
imperfeicOes 	sem 	impurezas 	scm 
sujidades, prasitas e quaiquei outra KG 2.000 ThIATURA R$ 	2,20 R$ 	4.400,00 

coisa que as deixem imprOprias para o 
consurno.  

BATATA INGLESA - tipo in natura, 
de prirneira qualidade tamanho grande 

6 casca lisa, livre de fiingos scm indicios KG 5.000 INATURA R$ 	3,50 R$ 	17.500,00 

de germinacao, isenta de sujidades. 
Adequada ao consumo humano.  
BEBIDA LACTEA - iogurte sabor 
morango, 	embalagem 	de 	I 	litro, 
produto pasteurizado, adocado e corn 
sabor, 	embalagern 	primária 	corn 
idcntificaçao do produto, cspeciflcacao 
dos 	ingredientes; 	inforrnaçao 
nutricional, 	marca do fabricante e 
inforrnaçöes 	do •rnesmo, 	prazo 	de 

7 validade, peso liquido e rotulagern de UND 7.000 CARIRIGUT R$ 	2,40 R$ 	16.800,00 
acordo corn a lcgislaçao. Deve conter o 
nümero do rcgistro no Ministério da 
Agricultura/S1F!DIPOA e carimbo de 
inspecao do o servico de inspecao 
municipal, 	ou estadual ou federal. 
Validade minima de 25 (vinte e cinco) 
dias a partir da data de entrega na 
unidaderequisitante.  

MENNO awl 

4Z; IME  
nârto,263A 

CNPJ: 1O.658.1861000 24  1 

Ru 	 .Ju a do Seminãrio, n°: 263-A- Centro - azeiro do Norte-CE 
EP: 63010-145- Tel: 3511-3204 

Email: macro.distribuidora(.outlookcom 
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BEBIDA LACTEA SEM LACTOSE 
- sabor chocolate, embalagem de 200 
ml, produto pasteurizado, adocado e 
corn sabor, embalagem primária corn 
identificaçäo do produto, especificaçao 
dos 	ingredientes, 	informacao 
nutricional, 	marca do 	fabricante 	e 
informaçOes do mesmo, prazo de 

8 validade, peso liquido e rotulagem de IJND 220 PIRACANJUBA R$ 	1,99 R$ 	437,80 
acordo corn a Iegislacào. Deve conter 
o námero do registro no Ministério da 
AgriculturaISIFfDIPOA e carimbo de 
inspeçäo d& o service de inspeçao 
municipal, 	ou estadual ou federal. 
Validade minima de 3 (trés) meses a 
partir da data de entrega na unidade 
reguisitante.  

BETERRABA - tipo in natura, em 
born estado de conservaçao, scm fttroS KG 2.000 INATURA R$ 	2,80 R$ 	5.600,00 
ou pontos 	de 	deterioraçao 	e 	sern 
marcas dc acometirnento de insetos.  

BISCOITO DOCE - tipo Maria, 
pacote de 400g, tipo 3x1. Contendo 
farinha de trigo enriquecida corn ferro 
e ácido ffihico, açücar, gordura vegetal, 
soro de leite, 	arnido, 	sal refinado, 
estabilizante lecitina de soja, aroma PCT 5.000 3 DEMAIO R$ 	2, 80 R$ 	14.000,00 
idéntico ao natural de baunilha. Corn 
zero por cento de gorduras trans. 
Deverá constar no produto a data de 
validade e fabricaçAo. No ato do 
recebirnento a validade nâo inferior a 
04 (guatro) meses.  

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, Açücar, Acücar 
Inverfido, Sal e Fermentos Quirnicos: 

11 Fosfato Monocálcico, Bicarbonato de PCT 20 PIT STOP R$ 	3,00 R$ 	60,00 
Sódio 	e Bicarbonato 	de Amônio. 
Contém 	Trigo. 	Produzido 	em 
Equipamento que Processa Leite •e 
Soja. Deverâ constar no produto a data 
de validade e fabricacao. No ato do fl 
recebimento a validade näo deve ser 
inferior a 04 (quatro) meses.  

Eder 
	 ~a-Ms 

CNPJ: 10-66  .18610001 24 

Rua do Serninãrio, n°: 263-A- Centro - Juazeiro do Norte-CE 
C. 	63010-145- Tel: 351 1-3204 

9m ,ail: macro.distribuidora(outIook.com  



~tA t~l 
I 

Macro Distrihuidora BISCOITO SALGADO 
- biscoito 

salgado tipo cream cracker, pacote de 
400g, tipo 3x1. Contendo farinha de 
trigo fortificada corn ferro e ácido 
fólico (vitamina 139), amido de milho, 
gordura vegetal, sal refmado, acucar, 
extrato de malte, soro do leite em pó, 

12 estabilizante 	lecitina 	de 	soja 	e PCT 5.000 3 DE MAIO R$ 	2 70 R$ 	13.500,00 
aromatizante. 	Acondiconado 	em 
fardos de 20 pacotes, distribuidos em 
embalagem 	primária 	plástica 
transparente de 4009. Deverá constar 
no produto a data de val-idade e 
fabricacao. No ato do recebimento a 
validade no deve ser inferior a 04 
(quatro) meses.  

CARNE BOVIINA MOIDA - came 
bovina molda congelada apresentada 
em pacotes de 500g, a gordura não 
deve conter ranco, livre de impurezas e 
sem caracteristicas da presenca de 
micro-organismos 	ou 	insetos 	que 
impossibilitem o consumo humano. 

13 Corn desgelo nao superior a 20%. 0 PCT 10.000 FORTBOI R$ 	3,30 R$ 	33.000,00 
mesmo deverá ter em sua embalagem 
Registro 	do 	Ministérlo 	da 	Saüde, 
AN-VISA, Ministdrio da Agricultura. 
Endereco do fabricante, empacotador e 
data de fabricacao, empacotamento e 
lote. Producao de no máximo a 30 
trinta) dias contados a partir da data de 

entrega do produto,  
CEBOLA BRANCA - tipo in natura, 

14 tamanho médio, consisténcia firme, KG 3.000 INATURA R$ 	3,50 R$ 	10.500,00 
casca livre de fungos, inteira, adequada 
ao consumo humano.  
CENOURA - tipo in natura, tamanho 

15 mddio, 	livre de impurezas, 	inteira, KG 2.000 INATURA R$ 	2,80 R$ 	5.600,00 
adeguada ao consumo humano.  
CIIEIRO VERDE - tipo in natura 
deve 	ser 	Integros, 	sadios, 	sem 

16 irnperfeiçoes, 	Iivre 	de 	impurezas, KG 300 TNATIJRA. R$ 	9,00 U 	2.700,00 sujidades, 	parasitas 	e 	outras 
substáncias que o tornem irnproprios 
para 0 consumo.  
CBIUCHU - devem 	ser integros, 
sadios, 	sem imperfeiçOes, 	livre 	de 

17 impurezas, sujidades, parasitas e outras KG 2.000 ]NATURA R$ 	2,20 R$ 	4.400,00 
substãncias que o tornem improprios 

______ para a consurno.  

I I 	
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COLORIFICO - em pó, homogeneo, 
obtido de frutos maduros de especies 
genuinos, 	gräos 	sAos, 	limpos, 
dessecados e moidos de coloraçao 
vermeiho intenso corn caracteristicas 

18 organolepticas próprias como cor e PCT 3.500 BRASIL R$ 	0,65 R$ 	2.275,00 
sabor, isento de materias estranhos a 
sua espécie. Embalagem primária de 
100 gramas, corn produço de no 
maxima a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de entrega do produto.  
FA1WifiA 	DE 	MANIMOCA 
BRANCA - Embalagern primaria 
plastica de 1 Kg, livre de impurezas, 
insetos, mofo ou bolores elou outros 
fatores que a tornem imprôpria para a 
consumo. Deve conter endereco, data 

19 de 	fabrica, 	empacotarnento 	e 	lote. KG 1 -000 DONA DE R$ 	2,60 R.$ 	2.600,00 
Prazo de validade devera constar na 
embalagem do produto. No ato da 
entrega validade não sendo inferior a 
03 (trés) meses. 0 mesmo devera ter 
em 	sua 	embalagem 	registro 	do 
Ministério 	da 	Saüde, 	ANVESA,, 
Ministério' da Agricultura.  
FEIJAO MULATINIIO - graos 
inteiros e sadios, embalagem de 1kg, 
inviolada, corn registro do Ministdrio 

20 
da Agricultura, produto sem impurezas KG 2.000 DA CASA R$ 	3,40 R$ 	6.800P que comprometarn o consumo hurnano 
elou 	armazenam.ento, 	prazo 	de . 

validade näo inferior a 90 (noventa) 
dias na data da entrega.  
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 

21 que 	a 	tornem 	imprôpria 	para 	a T 11.000 BONOMILHO R$ 	0,99 R$ 	10.890,00 
consumo. 	Deve 	conter 	data 	de 
fabricacao, 	empacotarnento 	e 	lote. 
Prazo de validade 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, 	sern imperfeiçOes, 

22 Iivre de impurezas, sujidades, parasitas KG 6.480 AVE NOVA R$ 	6,50 R$ 	42.120,00 
e outras substâncias que a tornem 
impróprios para a consumo.  
GOIABA - in natura, integras, sem 
imperfeiçOes, 	sern 	impurezas, 	sem 

23 sujidades, parasitas e qualquer outra KG 2.000 INATURA R$ 	3,20 R$ 	6.400,00 
coisa que as deixem improprias para a 
consurno.  

TE 3i1i4 COR"IA—ME 
CNPJ-. 10.658.186/0001-24 CGF-4b 06375386-1 
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JERJ1%'LUM - tipo in natura deve ser 

24 
integros 	sadios 	sem 	imperfei.çöes 
livre de inipurezas, sujidades, parasitas KG 800 INATIJRA R$ 	2,20 R$ 	1.760,00 

e outras substãncias que a tarnem 
improprios para 0 consumo.  

LEITE LONGA VIBA - produto 
pasteurizado (hUT), embalagem tetra 
park de •1 •litro, acondicionado em 
caixa, inviolada livre de impurezas que 

25 venham a comprometer o cansumo jjrj 16.000 JAGUARH3E R$ 	2,99 R$ 	47840,00 
humano 	e/ou 	a 	armazenarnento, 
validade minima 90 (noventa) dias, 
devendo ter informaçoes nutricionais 
.conforrne registro do Ministdria da. 
Agricultura.  
MACARRAO - tipo espaguete pacote 
de 	500g, 	embalagem 	primâria 
transparente de 500g scm a presenca de 
carunchos, insetos e/ou outros fatores 

26 que 	0 tornem 	improprio 	para 	0 PCT 8.000 BOM R$ 	1,60 R$ 	12.800,00 
consumo 	humano, 	corn prazo 	de 
validade no ato do recebirnento nao 
inferior 	a 04 	(quatro) meses. 	Na 
embalagem 	deve 	constar 	data dc 
fabricaçao /empacotamento e lote.  

MACAXEIRA - tipo in natura deve 
ser Integras sem imperfeiçOes Iivre de 

27 impurezas, sujidades, parasitas e outras KG 640 INATURA R$ 	1,99 R$ 	1.273,60 

substâncias que a tornem improprios 
para o consumo. 
MAMAO -  - in natura, Integras, scm 
imperfeiçoes, 	sern 	impurezas, 	sem 

28 sujidades, parasitas e qualquer outra KG 2.000 INATURA R$ 	1,65 R$ 	3.300,00 
coisa que as deixem impróprias para o 
consumo. ____  
MISTURA PARA MINGAU - 

Mistura para preparo de .mingau de 
cereais, 	sabores 	milho verde, 	leite 
condensado, 	chocolate 	e 	coco, 
contendo farinha de rnilho pre-gel 
enriquecida corn ferro e acido fôlico, 
açi.icar cristal, maltodextrina, soro de 
leite, amido de rnilho, leite em pó 
integral e aromas naturais Embalagem 
primária de 230g, livre de impurezas, 

29 insetos, mofo ou bolores elou outros UND 1.000 MARATA R$ 	3,30 R$ 	3.300,00 
fatores que a tornem imprôpria para o 
consurno. Deve conter endereço, data 
de fabricacao, empacotamento e lote. 
Prazo de validade deverã constar na 
embalagem do produto, no ato da 
entrega validade no sendo inferior a 
06 (seis) meses. 0 mesmo deverá ter 
em 	sua 	embalagern 	Registro 	do 
Ministdrio 	da 	Sañde, 	ANVISA, 
Ministdrio da Agrioultura.  

TEEDER PEREIRA - aa' Ti - 
CN]"; 10.658.186/0001-24 CGF: 06375386-1 

000B31 

Rua do Serninario, no 263-k- Centro )uazeiro do T'orte-( l 
..EP: 63010-145- tel: 311-204 	 ,: LlidOiSefl1fl noi 2637A 
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OLEO - Oleo de soja embalagem PET 
900 ml, sem amassaduras e/ou outros 
fatores que o tornem impróprio para o 

30 consumo 	humano, 	corn prazo 	de 1.200 SOYA R$ 	3,50 R$ 	4200,00 
validade no ato do recebimento nao 
inferior 	a 	04 	(quatro) 	meses. 	Na 
embalagem 	deve 	constar 	data 	de 
fabricaco/ernpacotarnento e lote.  

. .ovo. - ovo de galinha, marrom ou 
branco rnédio, sern rachaduras, livre de 
sujidades, parasitas, thngos ou outras 

31 particulas 	que 	comprometam 	o BDJ 1.300 AVII\IE R$ 	9,50 R$ 	12.3 50,00 
consurno 	e 	0 	arrnazenarnento 
acondicionados em embalagem propria 
conten.do .30 unidades.  
PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem 
primária 	e 	sacos 	de 	polietileno 
contendo 10 paes, pesando 400g por 
pacote. 	Inviolados. 	Co. .rnoca: 
farinba de trigo enriquecida corn ferro, 
creme vegetal, sal, acUcar, etc. Registro 

32 no Ministério da Saüde corn validade 8.000 MANDACARU R$ 	3,20 R$ 	25.600,00 
de 90 (noventa) dias do recebimento 
corn 	ficha 	técnica 	assinada 	pelo 
tecnôlogo de alimentos, laudo e análise 
fisico quimico e biolOgico emitido por 
ôrgâo competente, corn producao de no 
rnáximo a 03 (trés) dias contados a 
partir da data de entrega do produto.  
PIMENTAO - tipo in natura deve ser 
integros, 	sadios, 	sem 	irnperfeiçöes, 

33 Iivre de impurezas, sujidades, parasitas KG 200 INATURA R$ 	3,00 R$ 	600,00 

e outras substãncias que 0 tornem 
irnpróprios para o consumo.  
POLPA BE FRUTAS - Sabores 
diversos 	congeladas, 	embalagem 
plástica de 	1 	Kg, 	hermeticamente 
fechada e sem perfuracoes. No ato da KG 3.000 FRUTNAT R$ 	4,90 R$ 	14.700,00 entrega, corn registro no Mrnisterio da 
Agricultura 	corn 	produçao 	de 	no 
máximo a 03 (trés) dias contados a 
partir da data de entrega do produto.  
PROTEINA TEXTURIZADA BE 
SOJA 	(CARNE) 	- 	 proteina 
texturizada de soja escura, sabor came, 
produto 	desidratado, 	corn umidade 
permitida por lei, isento de impurezas, 

35 contendo datas de validades de no PCT 1.000 SORA R$ 	3,33 R$ 	3.330,00 
minimo 	120 	(cento 	e vinte) 	dias. 
Ingredentes: proteina texturizada de -ç 
soja. Embalada em sacos plásticos  

transparentes, 	pacotes 	corn 	peso 
liquido de 400g.  
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SAL - sal iodado refrnado, embalagem 
prirnária plástica de 1kg, livre de 
impurezas e/ou outros fatores que o 
tornem irnproprio panto consumo 
humano. Na embalagem deve constar 
data de fabricaçAo, empacotamenta. 
Produçáo de no mãximo a 30 (trinta) 
dias contados a partir da data de 

KG 800 

entrega do produto.  

CAMPEAO R$ 	0,70 560,00 

SARDINRA EM CONSERVA DE 
AZEITE OU OLEO COMESTWEL 
- latas de peso liquido de 125g e peso 
drenado de 84g. ia  Qualidade. Produto 
preparado corn pescado, limpo, cm, 
cozido ou curado adicionado de outras 
substâncias alimenticias e submetido a 
processos quimicos apropriados a cada 
espécie. A conserva será designada 
pela espécie de pescado que pertence e 
o modo de apresentaçao, ou 
produto que tenha por liquido de 
cobertura, azeite de oliva ou Oleo 
cornestivel 	adicionado 	de 	sal. 
Ingredientes: 	sardinha, 	Oleo 
comestivel, sal e água de constituicio. 
As conservas de pescado não deverâo 

37 ter cheiro ardido ou rancoso. 0 produto UND 10.000 PALMEIRA R$ 	2,80 R$ 	28.000,00 
deve se apresentar isento de sujidades, 
parasitas e larvas. 0 produto e suas 
condiçoes deverão estar de acordo corn 
a NTA 10 (Normas Técnicas para 
Conserva de Pescado - Decreto 2.486 
de 20/10/78) e. Selo do SIF 0 produto 
deve 	estar 	acondicionado 	em 
embalagem prirmária de latas de peso 
liquido de 125g e peso drenado de 84g, 
resistentes sern sinais de alteraçöes 
como 	estufamento, 	arnassamento, 
vazamento, corrosôes internas, bern 

2 como 	quaisquer 	modificaçOes 	na 
natureza 	fisica, 	quimicas 	ou 
organolética do produto e embalagern 
secundária 	de 	caixas 	de 	papelao 
reforçadas.  
TOMATE - tipos in natura devern ser 
mntegros, sadios, sem imperfeiçöes, 

38 livre de impurezas, sujidades, parasitas KG 928 INATURA R$ 	4,06 R$ 	3.767,68 
e outras substâncias que o tornem 
improprios para 0 consurno. 
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LEITE SEM LACTOSE - 

Embalagern 500 ml de leite de vaca 
sern lactose, sem adulteraçoes, isento 
de lactose conforme legislacao, 
liquido, cor branca, odor e sabor 
caracterlsticos, acondicionado em 
embalagem longa vida UHT/ UAT 
(ultra alta ternperatura), em caixa 

39 cartonada, de 500 ml, validade ate 4 
meses. A embalagem deverá conter 
externarnente os dados de 
identificaçao, procedéncia, informaçao 
nutricjonal, nürnero de lote, data de 
validade, quantidade do produto, 
nürnero do registro no Ministério da 
Agricultura/SIFJDIPOA e carimbo de 

UND 1 220 R$ 	4,39 965,80 

VINAGRE - fermentado acético de 
álcool e vinho tinto; resultante da 
fermentaçao de álcool com vinho tinto 
isento de corantes artificiais, ácidos 

40 
orgânicos e minerais estranhos; livre de 	800 	MARATA 	R$ 	1,55 	R$ 	1.240,00 sujidades, material terroso, e deintos 
de animais e vegetais, acondicionado 
em frasco plástico corn tampa 
inviolável, hermeticamente fechado, 
embalagem corn 750m1.  

	

guatrocentos mu, novecentos e noventa e seis reals e setenta e oito centavos 	R$ 	 400.996,78 

VALOR TOTAL: 	 R$ 	 400.996978 
quatrocentos mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos 

Declaramos que nos preços ofertados estäo incluldas todas as despesas incidentes sobre 0 fornecimento referentes a tributos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e cornerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos d9pessoa1, Custos 
e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro. 

•Razâo Social daempresa proponente: EDER PEREIRA C.ORREIA -• ME 

Endereço da empresa proponente: Rua do Seminário, n°. 263 - A - Centro - Juazeiro do Norte/CE 

N° do CNPJ da empresa proponente: 10.658.186/0001-24 

Data de abertura: 16/0112019 	 Horario de abertura: 09:00 AM 
Prazo de entrega dos produtos: Conforme oEdital. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta)dias. 

JUAZEIRO DO NORTE/CE -16 DE JANEIRO BE 2019 

Eder Pereira Correia - ME 
 

gcoM Coi't&'/ 
Rua do Seminário, 263-A 

CNPJ: 10.658.186/0001-24 

EDER PEREIRA CORREIRA 
CPF n°: 666.845.793-20 

Empresario 

Rua do Seminário, n°: 263 -A-  Centro - Juazeiro do Norte -CE 
'EP: 63010-145-  Tel: 3511 -3204 

Email: macro.distribuidoracaoutlookcom 
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A) Que tern pleno conhecFmento de todos os pargmetros e elementos dos produtos/bens a serem 
ofertados no presente certame Licitató lo e que sua proposta atende integralmente aos 
requisitos constantes neste edital; 

B) Que concorda integralmente corn os term s deste edital e seus anexos; 
C) Que inexiste quaiquer fato superveniente irnpeditivo de nossa habilitaco para participar no 

presente certame Licitatório, bern assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art 32, §2 0, da Lei n.° 8.666/93; 

0) Sob as penas daiei, para todos os fins cle direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitató 101  junto ao MunicIplo de Farias BritoICE, que, 
em cumprimento ao estabelecido na Le N 0  9.854, de 27110/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituiçäo Federal, não possul em seu 
quadro de pessoal empregado men 'r de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, 
perigoso ou insalubre e de 16 (dezessei ) anos em qualquertrabalho 

E) sob as penas da Lei, que atende os dis ositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, notadamente 0 art, 30,  tendo direito aos benefIcio estengelo 
referido Diploma, estando enquadrada omo: Microempresa. 
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PROPOS1'A DE PREO 
GOVERNO MUNICIPAL DR FARIAS BRITO/CE. 

PREGAO No 2019.01.02.1. 

A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceax. 
Pela presente deelarainos inteira submissào aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n °  8.666/93 e Lei 0  10.520/2002, bern conio as 
cláusuias e condicOes da modalidade Pregao n° 2019.01.02.1. 

Declaramos ainda, que nan ocorreu fato que nos hnpeca de participar da rnencionada Licitacao. 

Assurnimos o cnmpromisso de bern e flelinente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejarnos vencedor(es) da presente Licitaçao. 

OBJETO: Aquisicão de gdneros alirncnticios destinados ao atendirnento dos prograruas de distribuicao de merenda escolar da Rede PCiblica de 
Ensirto do Municiplo de Farias Brito/CE, cortforme especiflcaçOes apresentadas abaixo. 

Item EspecifIcaç&o Unid. Qtde. Marca 
Valor Unit (Extenso e 

Valor Total (xtenso e Numerals 

AçUCAR 	- 	 acflcar 	cristal, 	embalagein 
prirnaria 	piástica 	de 	1 	kg, 	livre 	de 
hnpurezas, umidade ou qualquer outro 
fator que o tome imprOprio ao consurno 
humano. 0 mesmo deverA ter em sua 
ernbalagem 	registro 	do 	Ministdrio 	da dois reals e dez rnll e 

1 SaOde, ANVISA, Ministério da Agriculture, kg 5.000 Disafra R$ 2,04 quatro R$ 10.200,00 
dumos reals 

endereço 	do 	fabricante 	e 	data 	de centavos 

fabricacao, 	empacotamento 	e 	lote 	do 
produto. Produçao de no mdxiiuo a 3C 
(trinta) dias contados a partir da data de 
entrega do produto. 

ADOANTE 	Sacarina s&lica ou similar, 
em liquido transparente. Embalagern de 
100 ml, corn bicô dosador. Rótalo deverd 

dois reais e 
vinte reals e 

2 conter nome do fabricante, ingredientes, Fr 10 Assugriin R$ 2,09 R$ 20,90 noventa 
dados nutncionais, e prazo de validade, 

nove centavos 
centavos 

validade 	restante 	na 	entrega 	de, 	no 
miniino, urn nab. 

ALHO PROCESSADO - branco (pasta), 
embalado 	em 	pote 	plAstico 	atóxico, 
pesando 	aproxirnadarnente 	SOOg, 	corn 
aspecto, ear, cheiro e sabor proprios, Brine Und. 1.000 Imperial R$ 	13 

cinco reals e 
R$ 5.130 00 

Chico ml!, cento 
e intacta, livre de fertiiizantes, sujidades, ' treze centavos ' e trinta reals 
parasitas e birvas, vaildade minima. de 06 
(seis) meses. 

ARROZ 	BRANCO 	- 	 embalagern, 	saco 
pldstico 	transparente, 	hermeticarnente 
fechado corn I kg. Tipo 1, ado parboilizado, 
polido, constituido de grdos inteiros, corn 
teor de umidade maxima de 15%, livre de 
linpurezas: inseto de microrganismos que 
possam tornA-lo impróprio par 	consuino dois reals e vinte ml!, 
humano 	on 	cornprorneter 	0 kg 8.000 CIiinta R$ 2,56 cinquenta e R$ 20.480,00 quatrocentos e 

armazenamento. Validade minima de 180 seis centavos oitenta reals 

dias a partir da data da entrega. Deve ter 
informacOes nutricionais an embalagem 
conforme o Ministdrio da Agricuitura. 

BANANA- 	in 	natura, 	integras, 	scm 
hnperfeicoes, 	scm 	impurezas, 	sem 
sujidades, parasitas e qualquer outra coisa kg 2.000 CEASA R$ 3,06 

trds reals e 
R$ 6.120,00 

seismil, cento 

que as deixem inipróprias par e vinte reals 

- BATATA INGLESA - tipo in natura, de 
prirneira qualidade, tamariho grande casca quatro reals e 

6 lisa, 	livre de 	fungos scm 	indicios de kg 5.000 CEASA R$ 4,16 dezesseis R$ 20.800,00 
niff e 

germinacao, isenta de sujidades. Adequada centavos 
outocentos reals 

an consumo huniario. 

D.S.PEREIRA DA SI LVA - ME - CNPJ: 14.791.216/0001-27 - CGF: 06.585.188-9 
RUA MONSENHOR COELHO, 46— VILA ANTONICO - QUIXELO- CEARA 

CEP: 63.515.000 - FONE (88) 9.81526719 (88)9.99896694 (88)9.97750074 
E-mail: diogosalespsl@gmaii.com  
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BEBIDA LAcEA - Logurte sabor morango 
embalagem 	de 	1 	litro, 	produto 
pasteurizado, 	adocado 	e 	corn 	sabor, 
embalagem priméria corn identiflcacao do 
produto, espccilicacão dos hgredientes, 
inforrnação 	nutriciorrnl, 	marca 	do 
fabricante e iuforrnacOes do mesmo, prazo 

dois reals e dezeriove mil, 

7 
de validade, peso liquido c rotulagem de 

Und. 7.000 Serve Bern R$ 2,73 setenta e tits R$ 19. 110,00 cento e des  
acMo corn a lcgislacäo. Deve router o 
nürnro do 	registro 	no 	Ministérlo 	da 

centavos rests  

Agricultura/SW/DIPOA 	e 	carimbo 	de 
inspeco 	do 	o 	servico 	de 	inspeçao 
municipal, ou estadual ou federal. Validade 
minima de 25 (vinte e chico) dias a partir 
da 	data 	de 	entrega 	us 	unidade 
requisitante.  

BETERPABA - tipo in natura, em born 
les reals e seis mil, 

9 
estado de conservaçao, 	sern 	furos ou 

kg 2,000 CEASA R$ 3,23 vinte a trds R$ 6.460,00 quatroceritos e  
pontos de deterioracao e scm rnarcas de 

centavos sessenta rests  
a cornetimento de insetos. 

- 

BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 
400g, tipo 3x1. Contendo fainha de thgo 
enriquecida 	corn 	ferro 	e 	ácido 	fóilco, 
actiicar, 	gordura vegetal, 	soro de leite, 
amido, sal refinado, estabilizante lecitina 
de soja, aroma id&itico ao natural de dois reals e treze mu, 

10 baunilba. Corn zero por cento de gorduras Pet. 5.000 Kikos R$ 2,73 setenta e três R$ 13.650,00 seiscentos e 

trans. Deverá constar no produto a data de centavos cinquenta reals 

validade 	e 	fabricação. 	No 	ato 	do 
recebimento a validade nbo inferior a 04 
(qualm) meses. 

BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo 
cream cracker, pacote de 400g, tipo 3x1. 
Contendo farinha de trigo fortificada corn 
ferro e ácido fOlico (vitamins B9), amido de 
mitho, 	gordura 	vegetal, 	sa 	refinado, 
acücar, extrato de malta, soro do leite em 
po, 	estabilizarite 	lecitina 	de 	soja 	e 
aromatizante. Acondicionado em fardos de dois reals e treze mil, 

12 20 pacotes, distribuidos em embalagem Pct. 5.000 Kikos R$ 2,73 setenta e trds R$ 13.650,00 seiscentos e 

primtiria plastics transparente de 400g. centavos cinquenta reals 

Deverd constar no produto a data de 
validade 	e 	fabricactio. 	No 	ato 	do 
recebimento 	a validade nSa deve ser 
inferior a 04 (quatro) meses. 

CARNE BOVINA MOIDA 	came boviria 
molds congelada apreseutada em pacotes 
de 500g, a gordura into deve conter ranço, 
livre de irnpurezas e mm caracteristicas da 
presenca de micro-organismos ou insetos 
que impossibilitem o consurao humano. 
Corn desgelo nSa superior a 2019/6. 0 mesrno 
deverd ter em sua embalagern Registro do tuis reals e trinta e dois 

13 Ministério da Satide, ANVISA, Ministdrio da Pct. 10.000 Kicame R$ 3,26 virile e mis R$ 32.600,00 mil e seiscentos 

Agricultura. 	Eridereco 	do 	fabricante, centavos reals 

empacotador 	e 	data 	de 	fabricaçiro, 
empacotamento e lote. Produçao de no 
maxima a 30 (trinta) dias contados a partir 
da data de entrega do produto. 

CEBOLA BRANCA 	- 	 tipo 	in 	natura, 

14 
tamanho m&lio, consistencia time, casca 

3000 k g CEASA R$ 4,06 
quatro real s e 

18000 R$ 12., 
doze mil, cento 

livre 	de 	fungos, 	inteira, 	adequada ao mis centavos e oitenta reals 
consumo bumano. 
CENOURA - tipo in natura, tamanho . 	 . mis mil 

15 médio, 	livre 	de 	impurezas, 	intefra, kg 2000 CEASA R$ 3,13 
ties rests e 

R$ 6.260,00 dumntos c 
- adeguada an consuino humano, I I 

treze centavos 
I I I sessenta reals 

D.S.PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 14.791.21610001-27 - CGF: 06.565.188-9 
RUA MONSENHOR COELHO, 46— VILA ANTONICO - QUIXELO- CEARA 

CEP: 63.515.000 - FONE (88) 9.81526719 (88)9.99896694 (88)9.97750074 
E-mail: diogosalespsl@gmail.com  
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CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser 
integros, sadlios, sem ixnperfeiçOes, livre de 

dez reais e três mil e trinta 
16 impureas, sujidades, parasitas e outras kg 300 CEASA 1$ 10, 12 R$ 3.036,00 

substAncias que 0 tornem impróprios para 
doze centavos e seis reais 

0 COUSUIflO. 

CHUCHU - devem ser Integros, saclios, sem dois reals e quatro ml!, 

17 
imperfeicOes, llvre de impurezas, sujidades, 

kg 2000 CEASA R$ 2,39 trinta e nove R$ 4.780,00 setecentos e 
parasitas e outras substâncias que o centavos olteuta ieais 
tornem impróprlos para 0 COTISUmO. 

- 

COLORIFICO - em pO, homogêueo, obtido 
de Irutos maduros de especies gerruinos, 
gtaos säos, limpos, desseeados e moidos de 
coloração 	vermeiho 	intenso, 	com 
caracterIsticas 	organolépticas 	prOprias cinquenta e dois ml! e 

18 como cor e sabor, isento de materials Pct. 3.500 São Marcos R$ 0,59 nove centavos I$ 2.065,00 sessenta e chico 
cstranhos 	a 	sna 	espdcie. 	Embalagem de real reals 
prinuiria de 100 gramnas, com producao de 
no mximo a 30 (trinta) dias contados a 
partir da data de entrega do produto. 

FARINHA DE MANDLOCA BRANCA - 

Embalagem primaria plâstica de 1 Kg, llvre 

.' de inipurezas, mactea, mofo on bolores 
e/ou 	outros 	fatores 	que 	a 	tornem 
lmprópria para o consumo. Deve conter 
endereço, data de fabrica, empacotamento dois reals e dois ml!, 

19 e lOtC. Prazo de validade deverti constar na kg 1.000 Amaresco R$ 2,45 quarenta e R$ 2.450,00 quatrocentos e 
embalagem do produto. No ato da entrega ChICO centavos cinquenta reals 
validade nao sendo inferior a 03 (trés) 
meses. 0 mesmo devera ter em sua 
embalagem 	registro 	do 	Ministérlo 	da 
Satide, ANVISA, Ministério da Agricultura. 

FEIJAO MULATINFIO - graos inteiros e 
sadlos, embalagem de 1 kg, inviolada, corn 
registro 	do 	Ministérlo 	da 	Agricultura, 
produto scm hupurezas que comprometam trés reals e sete ml!,  

20 consurno hurnano e/ou annazenarnento, kg 2.000 Arnaresco R$ 3,76 setenta e sets R$ 7.520,00 quirthentos e 

prazo 	de 	validade 	ntio 	inferior 	a 90 centavos vinte reals  
(noventa) dias na data da entrega. 

FLOCOS Dl! MILHO - Farinha de rnilho 
flocada pacote de 500g, 	100% natural, 
embalagern pnmária plástica de 500g, livre 
de impurezas, insetos, mofo on bolores 
e/ou 	outros 	fatores 	que 	a 	tornem onze ml!, 

21 impropria para.o consumo. Deve conter Pet. 11.000 KiflocAo R$ 1,06 
urn real e seis 

R$ 11.660,00 seiscentos e 
data de fabricaçao, empacotarnento e lote. centavos 

sessenta reals 
Prazo de 	validade 	deverá 	constar na 
embalagem do produto, no ato da entrega 
vaildade não sendo inferior a 06 (seis) 
rneses 

FRANGO- tipo in natura deve ser integros, 
sadlos, seni quarenta e urn 

irnperfeicaes, livre de irnpurezas, seis reals e ml!, seiscentos e 
22 sujidades, parasitas e outras kg 6.480 Bonasa R$ 6,43 quarenta e R$ 41.666,40 sessenta e mis 

substäncias gue o tornem improprios para trés centavos reals e quarenta 

o consurno. centavos  

GOIABA 	- 	 in 	nature, 	Integras, 	scm 
irnperfeicOes, 	scm 	impurezas, 	scm trés reals e sete ml!, 

23 sujidades, parasitas e qualquer outra cOisa kg 2.000 CEASA R$ 3,78 setenta e oito R$ 7.560,00 quinhentos e 
que as deixem improprias para. 0 consurno. centavos sessenta reals 

JERIMUM- 	tipo 	in 	nature 	deve 	ser 
integros, sadios, sern irnperfeicOes, livre de dois reals e 

24 irnpurezas, sujidades, parasitas e outras kg 800 CEASA R$ 2,53 cinquenta e R$ 2.024,00 
dois mil e vinte 

substancias que o tornern improprios para trés centavos 
e quatro reals 

o consurno.  

D.S.PEREIRA DA S1LVA - ME - CNPJ: 14.791.21610001-27 - COF: 06.585.188-9 
RUA MONSENHOR COELHO, 46— VILA ANTONICO - QUIXELO- CEARA 

CEP: 63.51 5.000 - FONE (88) 9.81526719 (88)9.99896694 (88)9.97750074 
E-mail: diogosalesps1gmail.com  



1.7 	 77 000939 

LEITE LONGA VIDA .- produto pasteurizado 
(uNT), embaiagem tetra park de 1 litro, 
acondicionado em caixa, iriviolada livre de 
hnpurezas qUe venhain a comproineter o 
consumo huinano e/ou o armazenainento, reals e cinquenta mil, 

25 validade 	minima 	90 	(noventa) 	dias, Und. 16.000 Jaguaribe R$ 3,16 dezessels R$ 50.560,00 quhihentos e 

devendo 	ter 	informaçOes 	nutricionais centavos sessenta reais 

conhorme 	registro 	do 	Ministério 	da 
Agricultura. 

MACARRAO - tipo espaguete pacote de 
500g, embalagein prim.ria transparente de 
500g sem a presenca de caruachos, insetos 
e/ou 	outros 	fatores 	que 	o 	tornem 
impróprio par 	o consumo humano, corn um. i1 e tree mu, 

26 de validade no ato do recebimento PCt. 8.000 BonsabOr R$ 1,73 setenta e trës R$ 13.840,00 oltocentos e 

nao inferior a 04 (quatro) 	meses. 	Na C11t1VOS quarenta reais 

embalagem 	deve 	constar 	data 	de 
Iabricacao/empacotamento e lote. 

MACAXEIRA- tipo in natura deve ser 
mll quinhentos 

integras, 	sern 	imperfeicOes, 	livre 	de 
dois reals e e setenta e 

27 
impurezas, sujidades, parasitas e outras 

kg 640 CEASA R$ 2,46 quarenta a R$ 1.574,40 quatro reals a 
substl!ncias que a tornem lmprOprios para 

quarenta 
o consumo. 

centavos 

- MAMAO 	- 	in 	natura, 	integras, 	sera 
imperfeicoes, 	sear 	impurezas, 	scm urn real e trés mu, 

28 sujidades, parasitas e qualquer outra coisa kg 2.000 CEASA R$ 1,99 noventa e nova R$ 3.980,00 novecentos e 
que as deixern tmpróprias para 0 COfl5UfllO. centavos oltenta reals 

OLEO - Oleo de soja embalagem PET 900 
ml, sear amassaduras e/ou outros fatores 
que 0 tornem improprio par-a o COfl5UIUO quatro ml!, 
humano, corn prazo de vaJ.idadc no ato do trés reals e 

trezantos e 
30 recebimnento não inferior a 04 (quatro) Und. 1.200 Soya R$ 3,63 sessenta e trés R$ 4.356,00 

cinquenta a seis 
meses. Na embalagem dave coristar data de centavos 

reals 
fabricaçtio/empacotanrento e iota. 

0110 - ovo de galinha, marrom ou branco 
médio, sam rachaduras, livre de sujidades, 
parasites, fungos ou outras particulas que . onze ml!, 

31 comprometrun 	o 	consumo 	a 	0 Bdj 1.300 Séo José R$ 9,10 
nova rears e 

11$ 11.830,00 oitocentos e 
armazenamento, 	acondicionndos 	em  dez centavos 

trinta reals  
embalagam pröprla contendo 30 unidades. 

- PAO - tipo hot dog, fresco, embalagem 
pninéria e sacos de polietileno contendo 10 
pads, pesando 400g par pacote. lnviolados. 
Cornposicao: farinha tie trigo enriquecida 
corn ferro, creme vegetal, sal, acücar, etc. 
Registro no Ministério da Saüde corn 
validade 	de 	90 	(noventa) 	Was 	do dois reals e vinte e dols ml! 

32 recebimento corn ficha técnica assinada Pet. 8.000 Renopan R$ 2,85 oitenta e clnco R$ 22.800,00 a oitocentos 
palo 	tecnólogo 	de 	ailmentos, 	laudo 	e centavos reals 
anillise fisico quimlco a biológico ernitido 
par orgao competente, corn producSo tie no 
rnâximo a 03 (tits) dims contados a partim 
da data tie entrega do produto. 

- PIMENTAO- 	tipo 	in 	natuma dave 	ser 
allegros, sadios, sam irnperfeicOes, livre do quatro reals e 
impurezas, sujidades, parasites a outrés kg 200 CEASA R$ 4,53 cinquenta a R$ 906,00 

novecentos e 

substäricias que o tornern imprôprios para trés centavos 
seis reals 

0 consurno. 
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POLPA DE FRU1AS 	Sabores diversos 
congeladas, embalagem plâstica de 1 Kg, 
hermeticainente 	fechada 	e 	sem 
perfuraçOes. 	No 	ato 	da eutrega, 	corn seis reais e dezoito mil, 

34 registro no Ministério da Agricultura corn kg 3.000 So Polpa R$ 6,2 1 vinte e urn R$ 18,630,00 seiscentos e 
produço de no mâthuo a 03 (tres) dias centavos trinta reals 
coatados a partir da data de entrega do 
produto. 

PROTEINA 	TEXTURIZADA 	DE 	SWA 
(CARNE) - proteina textuthada de soja 
eseura, sabor came, produto desidratado, 
corn umidade permitida por let, isento de 
impurezas, conterido datas de vaildades de tres reals e lids mil,  

35 no 	minimo 	120 	(cerito 	e 	vinte) 	dias. Pct. 1,000 Realeza R$ 3,33 trinta e trds R$ 3.330,00 trezentos C 

Irigredientes: proteina textuiizada de soja. centavos trinta reals 

Embalada 	em 	sacos 	piástieos 
transparentes, pacotes corn peso lIquido de 
400g. 

SAL - sal iodado refinado, embalagern 
prirnária 	plástica 	de 	1kg, 	Iivre 	de 
impurezas e/ou outros fatores qua o 
tomern 	iniprôprio 	par 	o 	consume setenta e trés qutohentos e 

36 hurnano. Na embalagem deve constar data kg 800 Salrnonete R$ 0,73 Centavos de R$ 584,00 oitenta e quatro 
de fabrlcacão/ernpacotarnento. 	Produqao real reals 
de no rnáxixno a 30 (triitta) dma rontados a 
partir da data de entrega do produto. 

SARDXNHA EM CONSERVA DE AZEITh OU OLEO 
COMESTIVEL - latas do peso liquido de 125g e peso 
dnacIo do 84g. la  Qualidade. Produta preparado 
corn 	pescado, 	limpo, 	era, 	cozido 	ou 	eurado 
adicionado de outras substdncias alirnenticias e 
submeUdo a processos quirnicos apropriados a coda 
ospécie. A conserva seth designada pola espScio do 
pescado quo portence o a modo do apreseritacSo, 00 

se,)a, produto quo tonha per liquido do cobertura, 
azoite do oliva ou Oleo cornestivel odicionado do sal. 
Ingrediontes: sardinha, óleo comestivol, sal e Agua 
do constituiçao. As conserves do poscado nao dois reals e 

vinte e oito mu 
37 dovorSo ter cheiro ardido ou rancoso. 0 produto Und. 10,000 Pairneira R$ 2,80 oltenta R$ 28.000,00 

dove so aprosontar isento do sujidados, parasitas e centavos 
coons 

lam'ess. C) produto e sues condiçoes doverSo estar do 
acordo corn a NTA 	10 (Normas Tdcnicas pare 
Conserve do Pescado - Decreto 2.486 do 20/10/78) 
o Solo do SIP 0 produto dove ester acondicionado 
em embalagom prirnSrma de latas do peso liquido do 
125g e peso drenado do 845, resistentes scm sinais 
do 	altoraçCes 	corno 	estufarnonto, 	aniassarnento, 
vazaniento, corrosöes internas, born coma quaisquer 
modificacoos 	no 	naturaza 	fisica, 	quimicas 	ou 
organoldtica do produto o ombalagern secundSria do 

.-...., cairns do papeiâo reforcadas. 

TOMATE- 	tipos 	in natura devern 	ser 
integros, sadios, sem irnperfeicdes, livre de trés mu, 

38 
mpurezas, sujidades, parasitas e outras 

kg 928 CEASA R$ 406 , 
quatro reals e 

R$ 3.767,68 
setecentos 0 

sessenta e ante stsbstâncias que o tornem unpréprios para seis centavos 
o consumo. reals e sessenta 

e oito centavos 

VINAGRE- fermentado acético de d1cool e 
vinho tinto; resultante da fermentaçAo de 
álcool corn vinho tinto isento de corantes 
artlficials 	ácidos 	orgânlcos 	e 	minerals 
estranhos; 	livre 	do 	sujidades, 	matdria urn real e 

mil duzentos e 40 terroso, e detritos tie animals e vegetals, Und. 800 Maratd R$ 1,55 cinquenta e R$ 1.240,00 
quarenta reals 

acondicionado 	em 	frasco 	plástico corn cinco centavos 

tampa invlolável, hermeticamente ftzohado 
embalagem corn 750m1. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
R$ 414.820 138 

quatrocentos e quatorze mu, oltocentos e vinte reals e trinta e olto centavos 

VALIDADE DA PROPOI3TA: 60(SESSENTA) DIAS 
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Proponente: D. S. PEREIRA DA SILVA - ME 
Endereço: MONSENHOR COELHO, N 46, Bairro: VILA ANTONICO CEP 63515-000 Cidade: Quixelo -CE 
CNPJ N. 14.791.216/0001-27 
mac Estadual: 06.585.188-9 
Data do abertura: 16/01/2019 
HorrIo do Abertura: 09:00hs 
Telefone: (88) 9 8152-6719 / 9.9989-6694 
Banco: Brasil Praca: Iguatu 
Agenda W 0122-S 
Conta Corrente N: 4.945-7 
e-mail: diogosalesps 1gmall.com  
Vaildade da proposta 60(sessenta) dias. 
Prazo do Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos piano conhecimento dos serviços objeto desta licitaçio; que nio possuimos nenhum fato 
impeditivo para participaçbo deste certame e qua nos submetemos a todas as clbusulas e condiçOes previstas neste edital, 

o licitante declara que, nos valores apresentados acirna, estao inclusos todos Os tributos encargos trabaihistas previdenciarios, fiscais e 
comercinis, taxas, fretes, seguros, deslocarnento pessoal, castos e demais despesas que possarn incidir sobre o fornecirnento licitado, inclusive a 
margern de lucro; 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacao, nos comprometernos a assinar o Contrato no prazo determirsado no docuinento de 
convocaçáo. 

Pinalizando, declaraxoos que estamos tie piano acordo corn todas as condicOes estabelecidas no edithi tie PreglioPresencial acirna referido e sans 
aflexos. 

QUIXELô-CE,14 DE JANEIRO DE 2019. 
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QUIXELO-CE, 14 DE JANEIRO DE 2019. 

now,  

22 24' 	74X 
D!OGO SALES PERJFJRA DA SILVA 

CARGO: PROPRIETARIO 
CPF 417.877.918-40 

D. S. PEREIRA DA SILVA - ME CNPJ: 14.791.216/0001-27 INSC. ESTADUI 
RUA: MONSENHOR COELHO, No 46 VILA ANTONICO - QUIXELC) - CE, 

FONE: 88 9989-6694 E -mail: diagosalespsl@guiail.com  

DECLARAçOES 

A Empresa D. S. PEREIRA DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ: n° 
14.791.216/0001-27, Insc. Estadual: 06.585.188-9, sediada a Rua Monsenhor Coelho, 46 

- Bairro: Vila Antonico, Cidade de QuixelO-Ce., CEP: 63.515-000, DECLARA, para os 

devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatOrio, 

Pregäo no 2019.O1.02.1, junto ao MunicIpio de Farias Brito/CE, o que se segue: 

- Que tern pleno conhecirnento de todos os parametros e elernentos dos 

produtos/bens a serem ofertadas no presente certame licitatOrio e que sua proposta 

atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; 

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

- Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habffitação para 

participar no presente certame licitatOrio, bern assim que ficamos cintes da 

obrigatoriedade de declarar ocorrência posteriores, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei 
no. 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 
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A Prefeitura Municipal de Faas Brito, Estado do Ceara'. 
Pela presénte declaramos inteira submissáo aos preceitos legais em vigor, especialmente Os da 

Lei n° 8.666/93 e Lei n°  10.520/2002, bern corno as cláusulas e condiçöes da modalidade Pregão n °  
2019.01.02.1 

Declaramos ainda, que näo ocorreu fato que nos impeça de part icipar da mencionada Licitaçâo. 
Assurnirnos o compromisso de bern e fielmente fornecer Os produtos/bens especificados no 

Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação. 
Objeto: Aquisição de gêneros alimenticios destinados ao atendimento dos prograrnas de 

t.aibuição de merenda escolar da Rede Püblica de Ensino do Municipio de Failas Brito/CE, conforme 
especificaçôes apresentadas abaixo. 

JIVIIt UIIJU. ¼jLU. IyIW.,Q Valor Unitàrio VIUI I flaI 

I 
Ipl6stica 

AQUCAR 	- açUcar cristal, 	embálagem 	prirnána 
de 1 kg, livre de impurezas, umidade ou 

qualquer outro fator que 0 tome imprôprio ao consumo 
humano. 0 mesmo deverá ter em sua embalagern 
registro do Ministérlo da Sa0de, ANVISA, Ministérlo da Kg 5000 Maia R$ 	2,02 R$ 	10.100,00 
Agricuttura, 	endereço 	do 	fabncante 	e 	data 	de 
fabricação, 	empacotamento 	e 	tote 	do 	produto. 
Producão de no mâximo a 30 (trinta) dias contados a 
)artr da data de entrecia do oroduto. _ _________________ 

2 ADOANTE - Sacarina sOdica ou similar, em Hquido ,. - 

transparente. 	Embalagem de 	100 ml, 	corn bico 
ilosador. fótu10 deverá conter nome do fabricante; R 10 Mrat R$ 	2$9 R 	 26,90 
ingredientes, dados nutricionais, e prazo de validade, 
validade restante na entrega de, no minimo, urn ano. 

3 ALHO PROCESSADO - branco (pasta), embalado em 

Ilarvas, 

pate plástico atóxico, 	pesarido aproximadamente 
500g, corn aspecto, cor, cheiro e sabor prOprios, firme Und 100 PuroAtho 5,10 R$ 	0 	5.100,00 
e intacto, livre de fertitizantes, sujidades, parasitas e . 

validade minima de 06 (seis) meses. 
. 3 

4 ARROZ BRANCO - embalagem 	saco ptãsco 

11-, transparente, hermeticamente fechado corn 1 kg. Tipo 
não parboiiizado1  polk, constitukio de gcão 

inteiros, corn teor de umidade maxima de 15%, tivre de 
impurezas: inseto de microrganismos que possam Kg 8000 Mariano R$ 	2,74 R$ 	21.920,00 
tomná-lo 	imprOprio 	para 	consumo 	humano 	ou 
comprometer o armazenamento. Validade minima de 
180 dias a panic da data da entrega. Deve ter 
inforrnaçes nutnicionais na embalagem confomme ó 

.1... A  

Rua: Lu!z Otac4io Corf8Ia, N° 129 Gentio 
Farias Brilo/CE 
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5 3ANANA— in natura, mntegras, sern imperfeiçôes, sem 
impurezas, sem sujidades, parasitas e qualquer outra Kg 2000 Produtor R$ 	3,06 R$ 	6.12000 
coisa que as deixem impróprias para o consumo. 

6 BATATA INGLESA - tipo in natura, de primeira 
qualidade,tam anho grartde cases lisa, Wre efungos 

Kg 5000 Produtor R$ 	3,60 R$ 	18.000,00 
sem indictos de germnaçao, isenta de sujidades. 
Adeauada so  

7 EB1DA 	LACTEA 	- 	 iogurte 	sabor 	morarigo, 
embalagem de I litrO. produto pasteurizado., adoçado 
e corn sabor, embalagem prirnáa corn identlficação 
do 	produto, 	especfficaçao 	dos 	ingredientes, 
infomiacao 	nutricional, 	marca 	do 	fabiicante 	e 

-. inforrnaçOes do mesmo, prazo de validade, peso Und 7000 Serv Bern •R$ 	2)45R$ 17.150)00 
liquido e rotulagem de acordo corn a legislaçao. Deve 
onter o nCmero do reistro no MinistéTio da 

Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do 0 

servo de inspecao municipal, ou estadual ou federal. 
Vadade mInima de 2 	vinte e cinco dias a partir da 
.4.. 	A,..  

8 BEBIDA LACTEA SEM LACTOSE - sabor chocolate, 
embTalagern de 200 ml, produto pasteuiizado, adoçado 
e corn sabor, embalagem prirnária corn identiflcaçao 
do 	produto, 	especiflcaçao 	dos 	ingredientes, 
informaçao 	nutticional, 	rnarca 	do 	fabricante 	e 
nformacaes do mesmo, prazo de validade, pesc 
liquido e rotulagem de acordo corn a legislacao. Deve Und 220 Italac R$ 	1,90 R$ 	418,00 

conter 	o 	nUrnero 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
Agricultura/S1FiDlFOAeaflrnbo do irispeçao do 0 

serviço de inspeção municipal, ou estadual ou federal. 
Validade minima de 3 (três) meses a partir da data de 
entrega na unidade requisitante. 

9 BETERRABA - tipo in natura, em born estado de 
xnsewaço, sem furos ou pontos do cteterioraço a Kg 2000 Produtor R$ 	2,99 R$ 	5.980,00 
sem marcas de acometimento de insetos.  

10 BISCOITO DOCE - tipo Maria, pacote de 400g, tipo 
3x1. Contendo farinha de trigo enriquecida corn ferro e 
cido fólico açücar, gordura vegetal soro de leite, J 

amido, sal reflnado, estabilizante lecitina de soja, 
aroma idéntico so natural de baunilha. Corn zero poi Pct 5000 Mawicea R$ 	3,05 F$ 	15.250,00 

to do gorduras trans. Deverâ constar no produto 
data de validade e fabricacão. No ato do recebirnento 
a validade näO inferior a 04 (quatro) meses. 

Rita Lutz Otaciho Conijia W 129 Cenfro 
Farias&IIoICE 
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11 3ISCOITO INTEGRAL - biscoito salgado integral, 
pacote de 150g, tipo 6x1. Contendo: Farinha de Trigo 
Ennquecida corn Ferro e Acido Fólico, 	Gordura 

. 

Ve9etaI Hidroenada, 	Farinha 	de 	Trigo 	integral, 
AçCicar, Acücar inv&tido, Sal e Fermentos Quimicos: 
Fosfato 	Monocálcico, 	Bicarbonato 	de 	Sôdio 	e Pct 20 R$ 	3,35 R$ 	67,00 

Bicarbonato de Amônio. Contém Trigo. Produzido em 
Equipamento qiie Processa Leite 	Soja. Devert 
constar no produto a data de validade e fabricacao. 
No ato do recebimento a validade nao deve ser inferio,  

'AA f^4  

12 BISCOITO SALGADO - biscoito salgado tipo cream . 

cracker, pacote de 400g, tipo W. Contendo fannha 
de trigo foitificada corn ferro e ãcido fólico (vitamina 
139), amido de mllho, gordura vegetal, sat refinado, 
acUcar, extrato de matte, soro do teite em pO, 
estábizante 	lecitina 	de 	soja 	e 	aromatizante. Pct 5000 Mauncea R$ 	2,99 R$ 	14.950,00 

condicionado em tardos do 20 pacotes,•distribuido 
em embalagem primâria plâstica transparente de 
400g. Deverá constar no produto a data de vandade e 
äbicaçao. No ato do reoebirnento a validade no 
deve ser inferior a 04 (quatro) meses. 

13 CARNE BOV1NA MOIDA - came bovina moith 
congelada apresentada em pacotes de 500g, a 
gordura não deve conter ranço, livre de impurezas e 
.em caracteristicas da presença do micro-organisinos 
ou insetos que irnpossibilitem o consumo humano. 
Corn desgeto não superior a 20%. 0 mesmo deverâ Pct .10000 Fort Bol R$ 	_-,4 3,.30 R$ 	33.000,00 
ter em sua embalagem Registro do Mmnistérlo da 
Satide, ANVISA, Ministérlo iia Aricu1tura. Endereç 
do fabricante, empacotador e data de fabricacão, 
empacotamento e tote. Produçäo de no mâximo a 30 
(trinta) thas cortados a partir da data do entrega do 

14 CE&IA BRANCA - tipo -in natura, tamanho médio, Q 
ensistênc3à fume, casca Iivre do fungos, inteira, Kg 3000 Produtor R$ 	3,90 R$ 	11.700,00 

adequada ao consumo humano.  
15 CEN 	tipo in natura, tamanho médio, (lyre de impuOURA- 

Kg 2000 Produtor R$ 	3,00 R$ 	6.000,00 
rezas, inteira, adequada ao corisumo humano, 

16 CHEIRO VERDE- tipo in natura deve ser integros, 

Itornern 

sadios, 	sem 	irnperleicOes, 	(lyre 	de 	impurezas, 
Kg 300 Produtor R$ 	10,12 R$ 	3.036,00 

sujadades, parasatas e outras substancias que o 
imoronnosoars a consuffiG.  

17 HUCHU 	- 	 devem 	ser 	integros, 	sadios, 	sem 
mperfeiçaes, Iivre de impurezas, sujidades, parasitas 

[consumo. 

Kg 2000 Produtor R$ 	2,20 R$ 	4.400,00 
outras substéncias quo a tornem imprépnos pars 

Rim: LuIz Otacillo Correla W 120- Centro 
FariasBritWCE 
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18 OLORiFICO - em pó, hornogêneo, 	btido de fiutos 
maduros de espécies genuinos, gräos säos, limpos, 
dessecados e moidos de coloraçao vermeiho intenso, 
corn caracteristicas organolépticas próprias como co i Pct 3500 Brasil R$ 	0,60 R$ 	2.100,00 
e sabor, sento de materlais estranhos a sua espécie. 
Embalagem primâria de 100 gramas, corn produçao 
de no máximo a 30 (trinta) dias contados a partIr da 

nfrann 11A rrrttkitn ______  
19 FARINHA DE MANDIOCA BRANCA - Embalagem 

primaria plástica de I Kg, Iivre de lmpurezas, lnsetos, 
nofo oti botores e/ou outros fatores 	ue a tomerr 
imprôpria para o consumo. Deve conter endereco, 

-s 
data de fabrica, empacotamento e lote. Prazo de Kg 1000 Fibra R$ 	2,40 R$ 	2.400,00 
a1k1ade deverá -constar na embtagem do produto. 

No ato da entrega validade não sendo inferior a 03 
(trés) meses. 0 mesmo devera ter em sua embalagem - 

registro do Ministérlo da SaUde, ANVISA, Ministérlo da 

20 FEIJAO MULATINHO - grãos inteiros e sadios, 
embalagem 	de 	1kg, 	inviolada, 	corn 	registro do 
Ministétlo da Agricultum produto sem impurezas que Kg 2000 Dona Dé R$ 	3,76 R$ 	7.520,00 
comprometam 	o 	consumo 	humano 	e/ou 
armazenamento, prazo de vatidade não inferior a 90 

nv 	I -dia na ilath d 	ntmna  
21 FLOCOS DE MILHO - Fannha de milho flocada pacote 

de 500g, 100% natural, embalagem primâria piástica 
e SOOg, tiwe de Irnpurezas, insetos, moto ou bolores 

e/ou outros fatores que a tornem imprópria para o pct 11-000 Meinha R$ 	9,95 R$ 	10:450,00 
consumo. 	Deve 	conter 	data 	de 	fabricacao, . 

empacôtamento e lote. Prazo de validade deverâ 
onstarnaembalagemdoprod uto,-noatodaenfreg 

22 RANGO- thm in natura dave ser integros, sadios, 
sem 	imperfeiçôes., 	livre 	de 	impurezas, 	sujidades, 

8480 Prdur R$ 	8,17R$ 52:941,60 
parasitas 	e 	outras 	substancias 	que 	o 	tomem 
ìmnróorjos nara 0 consurno.  P 

23 GOJABA - in natura, integras, sern irnperfeiçOes, sem - 

impurezas, sem sujidades, parasitas e qualquer out Kg 2000 Produtor R$ 	3,78 R$ 	7.560,00 
coisa aue as deixem im)róprias gara 0 consumo.  

24 JERIMUM— lipo in nature deve ser integros, s-adios, 
sem 	irnperfeicOes, 	livre de impurezas, sujidades, 

Kg 800 - Prddutor R$ 	2,53 R$ 	2.024,00 
parasitas 	e 	outras 	substanctas 	que 	o 	tomem 
itib Dr 0 consurno. 

25 LEITE LONGA VIDA - produto pasteurizado (UHT), 
embalagém tetra park de 1 litro, acondicionado em 
cáixa, inviolada livre de impurezas que venham a 
comprorneter 	o 	consumo 	liumano 	e/ou Und 16000 Maranguape R$ 	3,00 R$ 	48.000,00 

armazenamento, validade minima 90 (noventa) dias, 

	

devendo 	ter 	informaçOes 	nutiicionais 	conform 

	

nifrn 	ifrn rt 	riri,Uurr 

Rita: Luiz Otaciflo Cotrela, W 120— Ceiflro 
FàI'IaS&#O/CE 
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26 MACARRAO - flpo espaguete pacote de 500g, 
embafagem primâria transparente de 500g sem a 
presença de carunchos, insetos elou outros fatores 

. 

que 0 tomem imprOprio pars o consumo humano, corn Pct 8000 BOflSabOr R$ 	1,40 R$ 	11200,00 
)fZO de vaildade no ato do recebirnento iião inferior 

04 (quatro) meses. Na embaagem deve constar data 
ip fh'Jn/pmnxtntmntn P Into  

27 4ACAXEiRA- tipo in natura deve sec integras, sem 
imperleiçOes, Iivre de impurezas, sujidades, parasitas 

Kg 640 Produtor R$ 	2,46 R$ 	1.574,40 
e outras substancias que a tomem impropnos pa ra 0 

28 MAMAO - In natura, integras, sem imperfeicOes, sem 

-\ impurezas, sem sujidades, parasitas e qualquer outra Kg 2000 Produtor R$ 	1,99 R$ 	3.980,00 
que as deiem'imprôrraspra 0 consumo.  

29 111STURA PARA MINGAU- Mistura para preparo de 
mingau 	de 	cereals, 	sabores 	milho 	verde, 	leite 
condensado, chocolate e coco, contendo farinha de 
nitho 	gel enriquecida corn ferro e acido fóhco, 
açUcar cristal, maltodextrina, soro de leite, amido de 
milho, 	leite 	em 	po 	integral 	e 	aromas 	naturals. 
EmbaIàem primAda de 230g, Woe dè impurez, 
'nsetos, mofo ou bolores e/ou outros fatores que Und 1000 Marata R$ 	4,00 R$ 	4.000,00 

tomem imprôpria para 0 consumo. Deve conte 
endereço, data de fabrlcaçao, empacotamento e late. 
Prazo de validade deverá constar na embalagern d 
produto, no ato da entrega validade nao sendo inferlo - 

a 06 (seis) meses. 0 mesmo deverá ter em sua 
embalagem Registro do Ministérlo da SaUde, ANV1SA, 

30 OLEO - ôleo de soja embalagem PET 900 ml, sem 
arnassaduras etou outros fatores iue o tomem 
improprio para o consumo humano, corn prazo de 

Und 1200 Soya R$ 	3,63 R$ 	4.356,00 
vandade no ato do recebimento nao infenor a 04 
quatro meses. Na embalagem deve constar data de 

31 OVO - ova de galinha, marrom ou branco media, sern 
rachaduras, livre de sujidades, parasitas, fungos ou 
utras p-articulas que comprornetarn 0 consumo e o Bdj 1300 So Ovos R$ 	10,29 R$ 	13377,00 

armazenamento, 	acondicionados 	em 	embalagem 
olDna contendo 30 unidades.  

32 AO - tipo hot dog, fresco, embalagem piimária t 
sacos de polietileno contendo 10 paes, pesando 400ç 
par pacote. lnvlolados. Composiçao: farinha de trigo 
enriquecida corn ferro, creme vegetal, sal, acUcar, etc. 

egisfro no Ministéiio da Sa0de crn vaildade de 9C 
(noventa) dias do recebimento corn ficha técnica Pct 8000 Panifix 3,50 R$ 	28.000,00 

assinada pelo tecnólogo de alimentos, laudo e anélise 
co 	quimico 	e 	biolOgico 	emitido 	porOrgac 

competente, corn producão de no máximo a 03 (trés) 
dias contados a partir da data de.entrega do produto. 

Rua: LuIz Otac4I!0 correfa N 120 Centre 
Farias &ito/CE 
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33 PIMENTAO— tipo in natura deve ser integros, sadios, 
sern 	imperfeiçöes, 	llvre de impurezas, sujidades 	

Kg 	200 	Produtor 	R$ 453 R$ 	90600 parasitas 	e 	outras 	substâncias 	que 	o 	tomem 
mDróDnos oara p consumo.  

34 POLPA DE FRUTAS - Sabores diversos congeladas, 
embalagem plastica de 1 Kg, hermeticamente fechada 
e sern perfuraçOes. No ato da entrega, corn registro no 
Ministérlo da Agricultura corn pro kiçao eno rnaxirnc 

Kg 3000 Frut Nat R$ 4,50 R$ 	13.500,00 

a 03 (trés) dias contados a partir da data de entrega 
do Drodyto.  

35 'ROTEtNA TEXIURIZADA DE SOJA (CARNE) - 

proteina textunzada de soja escura, sabor came, 
produto desidratado, corn umidade permitida por lei, 
isento de impurezas, contendo datas de välidades de 

Pct 1000 Sora R$ 3,33 R$ 	3.330,00 
no minirno 120 (cento e vinte) dias. Ingredientes: 
proteina texturizada de soja. Embalada em sacos 
plasticos transparentes, pacotes corn peso liquido de 
iflfln  

36 SAL - sal 	iodado refinado, 	embalagem primária 
plástica de 1kg, livre de impurezas e/ou outros fatores 
iue o tornem impthptio para o consurno liurnano. N 

embalagem 	deve 	constar 	data 	de Kg 800 Campeao R$ 0,86 R$ 	688,00 
fabricaçâo/empacotamento. Produçao de no maximo a 
30 Ofifita) that contados A partir de data de entffegA do 

MIA 

Rua: Luiz Otaciflo Correia NO 120 Ceatto 
FariasMOM 
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37 SARDINHA EM CONSERVA DE AZEITE OU OI.EC 
COMESTIVEL - latas de peso liquido de 125g e pesc 
irenado de 84g. ia  Qualidade. Produto preparadc 
corn pescado, limpo, cru, cozido ou curado adiciona& 
le outras substãncias alirnenilcias e subnietido 

processos quirnicos apropriados a cada especie. / 
conserva serâ designacla pela espécie de pescack 
iue pertence o modo de apresentacão, ou seja 
produto que tenha por llquido de cobertura, azeite dE 
oliva ou ôleo comestivel adicionado de sal 
ingredientes: sardinha, óleo comestivel, sal e água dE 
constituiçao. As conservas de pescado näo dever 
ter cheiro ardido ou rançoso. 0 produto deve SE 

apresentar isento de sujidades, parasitas a tarvas. C 
)roduto e suas ondiçOes deverão -estar de acor& 
corn a NTA 10 (Normas Técnicas para Conserva d( 
Pescado - Decreto 2.486 de 20/10/78) e Selo do SIF 
O produto deve estar acondicionado em embalagen 
primária de latas do peso liquido de 125g a pes 
drenado de 84g, resistentes sem sinais de aJteraçOe 
como estufamento, amassamento, vazamento 
corrosöes internas, bern como quaisquerrnodificaçUe 
na natureza fisica, quimicas ou organolética dc 
produto e embalagern secundária de caixas dc 
papelão reforcadas. 

Und 	10000 	Palmeira 	R$ 	2,50 R$ Ie 

38ITOMATE— tipos in natura devem ser integros, sadios,I 
sam imperfeiçoes, Iivre de impurezas, sujidades] Kg 

	928 	Produtor 	
J 
 R$ 

arasitas a outras substântias qua o tornemi 
4,06 R$ 3.767,68 

39 LEITE SEM LACTOSE - Ernbalagem 500 ml de leite 
de vaca sam lactose, sem adulteraçoes, isento de 
lactose conforme Jegislaçäo, 1iquido cor branca, odor  
e sabor caracteristicos, acondicionado em embalagem 
longa Vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em 
caixa cartonada, de 500 ml, vaildade ate 4 meses. A Und 	220 	ltalac 	i$ 	4,0 R$ 	946,00 
embalagem deverâ conter extemarnente os dados de 
identificaçao, procedéncia, informaçao nutricional, 
nmero de lute, data de validade, quantidade do 
produto, nmero do registro no MinIstésio ck 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. 

40 VINAGRE- fermentado acético de átcool e vinho tinto 
resultante da fermentaçao de álcool corn vinho tinto 
isento de corantes artificlais, ácidos orgânicos e 
minerals estranhos; tiwe de sjidades, material Und 	800 	Sadio 	 0,99 R$ 	792,00 
terroso, e detritos de animals e vegetais, 
acondiclonado em frasco plástico corn tampa 
inviolavel, bermeticamente feqhado, embalagem con 
7fl  

r2*;TM'?1W  .771L 
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38 TOMATE—  tipos in natura devem ser integros, sadios, 
sem imperfeiçOes, 	Iivre 	de 	impurezas, 	sujidades, Kg 928 Produtor R$ 	4,06 R$ 	3.767,68 
parasitas 	e 	outras 	substâncias 	que 	o 	tornem 
imnrOnrios nara o consurn  

39 LEITE SEM LACTOSE - Embalagem 500 ml de leite de 
vaca sem Lactose, sem adulteraçães, isento de Lactose 
conforme legisiacäo., liquido., cor branca, odor e sabor. 
caracteriscos, acondicionado em embalagem longa 
vida UHT/ UAT (ultra alta temperatura), em caixa 
cartonada, de 500 ml, validade ate 4 meses. A Und 220 Italac R$ 	4,30 R$ 	946,00 

deverá conter externarnente Os dados de 1embalagem 
idenficação, procedência, informaçao nutricional, 
-iramero de lote, data de validade, quantidade do 
produto, 	nOmero 	do 	registro 	no 	Ministério 	da 
AgriculturalSlF/DIPOA e carimbo de inspeçäo. 

40 VINAGRE- fermentado acético de álcool e vinho tinto; 
resultante da fermentaçao de àlcool corn vinho tinto 
sento 

 
de corntes artificials, ácidos orgän3cos e 

minerals 	estranhos; 	livre 	de 	sujidades, 	material Und 800 Sadio R$ 	0,99 R$ 	792,00 
terroso, 	e 	detritos 	de 	animals 	e 	vegetais, 
acondicionado 	em 	frasco 	plástico 	corn 	tampa 
inviolável, hermeticamente fechado, embalagem corn 
7cflm( _____ 

Total: R 	421 .3O,58 

Valor Total da Proposta: R$ 421.630,58 (Quatrocentos e Vinte e Urn Mil e Seiscentos e Trinta Reals e Cinquënta e 
, 

olto centavos) 

Prponente:FRANClSCO DURVAL PEREIRA-ME 

• Jereço:Rua LUIZ OTACILIO CORREIA N 0 120 CENTO FARIAS BRITO-CE 	
.955.162/0001 .051  CNPJ 28.955.162/0001-00 

FRANCISCO DURVAL PEREIRA - ME 
Data da Abertura: 16 de Janeiro de 2019 	 Rua Luiz Otaco Correia, 120 

Horário de Abertura:. 9:00 HORAS 	 CENTRO - CEP 63185-000 

L 	FARIAS BR ITO - CEARA 	J 
Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Data: 16 DE JANEIRO DE 2018 	 . 

/ 
Assinatura dQPrDonent 

Farias Brito - Ce, 16 de Janeiro de 2019 

Rua: Luiz Otacilic Correia.t  N° 129 Ccntro 
Farias8rftoiCE 	 Z~~- 
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FRANCISCO DLJRVAL PEREIRA — ME 
CNPJ:28955. 162/0001 00 

I 

DECLARAçOES 
Pregâo it0  2019.01.02.1 

DEcLARAçA0 i 

FRANCISCO DURVAL PEREIRA- ME, CNPJ N°. 
28.955.162/0001-00, localizada a Rua Luiz Otaçilio Correia,120, Centro, Farias Brito - 
CE, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em 
processo licitatório, junto ao MunicIpio de FARIAS BRITO/CE, que tern 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. 

DECLARAçA0 ii 

DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de 
prova em processo licitatôrio, junto ao Municipio de FARIAS BRITO/CE, que 
concorda integralmente COffi Os termos deste edital e seus anexos. 

DECLARAçA0 m 

DECLARA, para Os devidos fins de direito, especialmente para fins de 
prova em processo licitatório, junto ao Municipio de FARIAS BRITO/CE, sob as 
penalidades cabIveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa 
habilitaçAo para participar no presente certame licitatório, bern assim que ficamos 
cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §20, 

cia Lei n.° 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressâo da verdade, firma a presente, sot 
as penas da 

WIN fm  RKOW  

	

E!IIE 	MELHANçA 

R!CONHtCEW1O ( '. 

NO CL 4982 	BKF 

Farias Bnto - 

.. 
Francisco Durval Pereira 

CPF 043.061.803-44 

Ilaa LU$Z OIxil/o Corrca, N 120 -. 
Fana BntoJCE 
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A Prefeitura Municipal de Farias Brito, Estado do Ceara. 

Pela presente declaramos inteira submissäo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da 

Lei n° 8.666/93 e Lei no 10.520/2002, bern coma as cláusulas e condiçOes da mnodalidade Pregao n° 

2019.01.02.1. 

Declararnos ainda, que nao ocorreu fato que nos impeca de participar da rnencionada Licitacao. 

Assumimos o compromisso de bern e fielmente fomnecer Os produtos/bens especificados no 

Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitaço. 

Objeto: Aquisicao de gêneros alimenticios destinados ao atendimnento dos programas de 

distribuiçao de merenda escolar da Rede PUblica de Ensino do Municlpio de Farias Brito/CE, conforme 

especificacoes apresentadas abaixo. 

ITEM ESPECIFICAçAO UNID. QTDE. MARCA VR. UNIT yR. TOTAL 

AcUcAR - açücar cristal, embalagem primária plástica de 1 kg, 

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

impróprio ao consumo humano. 0 mesmo deverá ter em sua 

embalagern registro do Ministério da Saüde, ANVISA, Ministérlo 

da Agricultura, endereço do fabricante e data de fabricaço, 

empacotarnento e lote do produto. Produço de no méximo a 30 

(trinta) dias contados a partir da data de entrega do produto. 
KG 5000 ELMA 1,84 9.180,00 

ADOANTE - Sacarina sódica ou similar, em lIquido transparente. 

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

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

validade, validade restante na entrega de, no minimo, urn ano. 
21 FR 10 ZEROCAL 2,42 24,21 

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

atóxico, pesando aproximadarnente 500g, corn aspecto, cor, 01 
cheiro e sabor próprios, firme e intacto, livre de fertilizantes, 

sujidades, parasitas e larvas, validade minima de 06 (seis) meses. UND 1000 MAGGI 4,62 4.617,00 

ARROZ BRANCO - embalagem, saco plástico transparente, 

hermeticamente fechado corn 1 kg. Tipo 1, no parboilizado, 

polido, constituido de gros inteiros, corn teor de umidade 

maxima de 15%, livre de impurezas: inseto de microrganismos 

que possam torná-lo irnpróprio para consumo hurnano ou 

comprorneter o armazenamento. Validade minima de 180 dias a 

partir da data da entrega. Deve ter inforrnaçôes nutricionais na 

embalagem conforme o Ministério da Agricultura. 
41 JKG I 	8000 ELMA 1 	2,741 21.888,00 

-V 

4 


