fl1CONE
O 1 5 T RIS tJ 1 O O A A

À Pregoeira

da

Central de Licitações do Município de Viço a do Ceará - CE
Ref.: Pregão Eletrônico n° PE0312021 - SED(,JC / SRP
Órgão Gerenciador Secretaria de Educação
Objeto: RegIstro de Preços para futura e eventual Aquisição de Klts de Gêneros Almentíclos para alunos da Rede Municipal de Ensino para o enfrentamento da.

Pandemia do Covid-19.

1. identificação da Licitante
. Razão Social: Emerson dos Santos Barros - EPP

• Nome Fantasia kone Distribuidora

. Inscrição CNPJ: 36203.327 10001 - 08

• lnscriçãD Estadual: 06239261-1

o Endereço Completo: Rua Guerra Junquero, n° 1058 A. Bairro Serrinha, Fortaleza - CE, CEP 60.741-300

• Representante Legal: Emerson dos Santc's Barros, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Portador da Carteira de Identidade RG n° 2000010519921 SSP / CE e CPF n° 002.500613 -.
41, residente à Rua Antonio Simoes n° 597, Apartamento 5, Bairro: Serrinha, Cidade: Fortaleza, Estado: Ceará, Cep: 60.741-270.

• N° Telefone: (85) 98867 - 3143/(85) 99756 -7081
.f

• E-mail: iconedistribuidorace@gmaiLcoen

Dados Bancários: Bradesco - Agência: 139 - Conta Corrente: 108311 - 2

2. tt6dições Gerais da Proposta:
.. A presente Proposta é valida por 60 (sessnta) dias, contados da data de sua emissão
• Prazo de Execução é Conforme Edital e Seus Anexos.
e Prazo de Entrega do Produtos é Conforme Edital e Seus Anexos.
• Garantia do Produtos é Conforme

Edital

e Seus Anexos.

3. Formação do Preço
Lote Úr co
Item (ris)

Unitário

Marca

Descrição

Unidade Quantidade

Total

Unitário (extenso)

Total (extenso)

J

Arrc z agulhinha tipo 1- subgrupo polido, daset
loni o fino, agulha, tipo 1. Isento de matl
terru sa, pedras, fungos ou parasitas, livre d
umi Jade, com grãos inteiros, sem impurez
ausncia de microorganismos que o to
• imp ópno para consumo, com cor e odor
cara :terísticos. Embalagem em saco plástico
1

Kg

72.000

.
tresrea.seoitentae
duzentos e setenta e
.

resistente, adequado a natureza do produto, Meste Cuca

R$

3,84

R$

276480,00

quatro centavos

(pat ate de 01 kg) acondicionado em fardos de

seis mil, quatrocentos.
e oitenta reais

até lO kg. A data de embalagem não poderá
ser .uperior a 60 dias na data da entrega ei
deverá ter validade de no mínimo

lo

meses.

Sem:o indispensáveis os dados referentes aol
praz de validade, lote e numero do certificado
de c assificação do produto na nota fiscal.

•Farir ha de milho focada (tipo flocão)

1

:proc uto amiláceo extraído das partes
comstíveis da semente do milho, florada, précozta, isenta de sujidades, larvas e parasitas.
ovos insetos e com umidade interior a 141(4
72.000

(pac ates de SOOg), em embalagem plástica
ades uada a natureza do produto e de acordc4

Klflocao

2,36 R$

dois reais e trinta e

169.920,00

seis centavos

cento e sessenta e
nove mil, novecentos
.
1
e vinte reais

com a legislação pertinente. Acondicionado em
caixz s ou fardos de até 15 kg. O produto não
podirá ter data de fabricação superior a 30
.dias ia data da entrega e ter validade mínima,

1

de0meses.

.........................••-..

85
85

..

98867.314
99756.703
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Aç car cristal - sacarose obtida a partir do
cal lo

de

off:inarum

cana-de-açúcar
Q. Tipo cristal,

gra viloso fino a médio,
ten asa,

de

livre

(saccharum

branco,

umidade

aspecto

de matéria

isento
e

fragmentos

est anhos, livre de impurezas ou outros fatores

Kg

3

36.000

o

qu€

tome

l Em ialagem

I

impróprio

em

saco

o

para

consumo.

Samuka

R$

3,27

R$

117.720,00

três reais e vinte e
sete ientavos

plástico tran sparente,

cento e dezessete mil,
setecentos e vinte
reais

res tente, adequado a natureza do pioduto
em pacote de 01 kg) acondicionado em fardos
de té 30 kg A data de fabricação não poderá
ser superior a 60 dias na data da entrega e
dcv rá ter validade de no mínimo 10 meses.

Mat arrão espaguete

-

produto a base de

farir ha de trigo especial, pasteurizado, com
umi fade inferior a 13%. Livre de impurezas e
mio zosganismos que o torne impróprio para o
corr Limo. Embalagem plástica resistente para
4

Pacote

(par )te

36.000

de

gramas),

500

constando

a

.

corr osição química e nutricional para 100 g
do

Bonsabor

R$

3.20

R$

115.200.00

R$

4,36

R$

156.960,00

três reais e vinte

cento e quinze mil e

centavos

duzentos reais

r roduto em fardo com até 10 kg. O produto

não

oderá ter data de fabricação superior a 60

dias na data da entrega e ter validade mínirni
10

de

meses

e

registrado

no

órgão

com tetente.

Lee iegal em pó - produto em po, integraj
btk o por desidratação do leite de vaca e apto)ara

alimentação

a

mediante

humana,

proc- ssos tecnológicos adequados. Deve ter
boa ,olubilidade, sem adição de açúcar, com
teor ie proteína mínima 6,5 g por porção de 26
5

Pacote

g

36.000

d..

produto.

Deve

. -

.

constar

no

rótulo

corei osrçao química e nutriciormal por porção
15

de

a

do

269

produto.

cento e cinquenta e

a
Bom du Leite

quatro reais e trinta &
seis centavos

seis mil, novecentos e
sessenta reais

Embalagem

ibm riizada. resistente. (pacotes de 2009) em
ardc; com até

lo

kg. O produto não poderá

er dita de fabricação superior a 60 dias na
data da entrega, ter validade mínima de 10
mesc ; e ser registrado no órgão competente
-1

1
6

Pacote

36.000

Biscu :o maisena - biscoito de boa qualidade,
pacot-'s em (embalagens individuais pesando
r).

200

Livre

imprc ano
dever
lata

de impurezas

para

que

o

torne

o consumo. A embalagem

conter informações sobre o produto,

cento e nove mil,
Richester

R$

.e fabricação, prazo de validade, número

do lote e condições de armazenamento. A data

1

3,04

R$

109.44.0,00

três reais e quatro
centavos

quatrocentos e
quarenta reais

de (ai ricação não poderá ser superior a 60 dias
na da a da entrega e deverá ter validade de no
minirr o 06 meses.

1

1
98867.3143
8599756.7081

85
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adinha ao óleo - produto de origem animal.
nirinha, imerso em óleo a base de soja ou
uro produto pertinente. Isento de matenal
st anho,

sujidades.

parasitas e

larvas.:

èribalado em latas integras sem amassaduras',
7

Lata

-

36.000 ou ferrugem com capacidade de 125 a 1309).

Somag

R$

.

•

3,69 R$

132.840,00

cai <a com até 50 latas, contendo informações.

tres reais e sessenta
e nove centavos

cento e trinta e dois
mil, oitocentos e
quarenta reais

iul ricionais por lOOg do produto. A data de

fat -icação não poderá ser superior a 120 dias
da data da entrega e com prazo de validade
nb imo de 40 meses.

Feijjo
de corda tipo 1

-

novo, grãos inteiros.'

aspcto briUioso, liso. Isento de matéria terrosa,:
]

lpec'as

ou

corpos

estranhos, fungos ou.

partiras e livre de umidade. (embalagem de 1
kg em saco plástico resistente), contendo
8

Kg

36.000

.jnfomações nutrconas por 100 gramas de
-

acoi do com a legislação pertinente, em fardos.

Tozzo

4,77

R$

de 2 te 30 kg contendo data de armazenagem e

171.720,00:

quatro reais e

cento e setenta e um

setenta e sete

mil, setecentos e vinte

centavos

reais

priu a de validade mínimo de seis meses. Sendo,
indi:.pensâvei.s os dados referentes ao prazo de
lote e numero
Evaik ade,
ificação
clas:

do certificado de:

do produto, na nota fiscal.

Valor Global do Lote Único:

L

a) Considera como proposta, no

1

Valor Total de

R$

1.250.280,00

um milhão, duzentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta reais

1.250.280,00

um m i lhão, duzentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta reais

b) Dedaro para os devidos fins que nos prços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a frete, tributos, deslocamento de'
e demais ônus pertinentes à fabricaçio e transporte do objeto licitado.

c) Declaro para os devidos fins que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório

Declaramos todos os fins de direito, espe ificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico n PE0312021 - SEDUC / SRP, sob as penas da lei,

LC

oernpresas, Empresa de Pequeno Por e, MEl, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos na Lei Complementar n 123, de

mbro de 2006 e suas alterações.

i

Fortaleza ICE, 11 de Maço de 2021

RR8ON DOS &'JflOS SARROS - EPP
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PROMIETÁMO

85

98867.31
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