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cometedo

..54:4:.:OMERCIO DE AUMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Maceió, 0° 1.460 Henrique Jorge — Fortaleza — Cea4
CNI33: 4E557-349/000i-06 CGF: 06.682.236-0
•Fone: (85) 3290.0779 — 3077.5445
diagacomereio@hot
.com

A Pregoeira da
Prefeitura Municipal de Selo Luis do Curti
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Pregão Eletrônico n° 1510.01/2021
Razão Social: Diaga Comércio de Alimentos e Representações Ltda
CNPJ: 41457-349/0001-06
Inscr. Estadual: 06.682236-0
Endereço Comercial: Rua Maceió. 1460, Henrique Jorge — Fortaleza, Ceará
E-mail: diagacomercio@hotnzail.com
Telefone / Fax: (85) 3290 - 0779 / (85) 3077-5445
Banco: Banco do Brasil
Agencia: 2906 - 8
Conta Corrente: 18.311- 3

CEP: 60.521-105

Objeto: Seleção de Melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais Aquisições de Gêneros Alimentícios destinados a
Merenda Escolar da Rede Municipal de ensino de Sao Luis do Cura - CE.

Proposta de Prego Adequada
Lote Único
s
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p t-i-o Produto

Açúcar cristal - as kg - especificação :
açúcar cristal - especificação: açúcar cristal
em pacote de os kg, com dados de
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade, peso liquido e de acordo corn a
resolução 12/78 da comissão nacional de
010609 normas e padrões para alimentos - ennpa
(apresentar
ficha
técnica,
laudo
microbial() gico
conforme
ensaios
pertinentes a instrução normativa n° 6o de
23 de dezembro de 2019, laudo fisicoquimieo e laudo de microscopia /
macroscopia (sujidade) conforme resolução
rdc n° 14, de 28 de março de 2021.)
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Samuka

4.740

Quilo

R$

4,86

quatro reais e
oitenta e seis
centavos

R$

23.036,40

vinte e trés ;nil e
trinta e seis reais e
quarenta centavos

Célia

2.400

Quilo

R$

5,71

cinco rears e
setenta e um
centavos

R$

13.704,00

treze mil, setecentos e
quatro reais

3.000

Litro

R.

4,90

quatro reais e
noventa centavos

R$

14.700,00

quatorze mil e
setecentos reais

Arras parbolizado - os kg - especificação :

arroz parbolizado - especificação: arroz
parboilizado hPo 1, embalado em saco de
polipropilcno atáxico e transparente com as
kg do produto, prazo de validade minima de
o6(seis) meses da entrega. Pardo com 30
kg. Apás o preparo, conforme instruções da
embalagem devera apresentar-se cam grtios
inteiros e cozimento uniforme e rendimento
satisfatório. 0 produto deve seguir as
e.Vigéneicis da lei federal n° 5972 de 25 de
maio de 2000. Produto isento de glúten
(apresentar ficha técnica e certificado de
classificação).

2

0106 ii

3

Bebida láctea fermentada corn polpa de
flatos, sabor morango - 1 litro especificação : bebida láctea fermentada
com polpa de frutas. sabor morango especificação: embalados em sacos de
polietileno agratcixicos leitosos e resistentes
e peso liquido de 1 litro, bebida tipo gelado
comestível, permitindo o congelamento e o
descongelamento posterior sem alterar suas Creminho
010642 caracteristicas organolépticas.
Validade
Gut
minima de 30 dias de entrega do produto.
(apresentar
fichcz
técnica,
laudo
microbiológico
conforme
ensaios
pertinentes a instrução normativa n° 60 de
23 de dezembro de 2109, faild0 finchquímico e laudo de microscopia /
macroscopla (sujidade) conforme resolução
rdc n°14, de 28 de março de 2021,).
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Farinha de milho (floccio) - kg especificação : farinha de milho (florão) especificação: pré-cozida, no car amarela,
isenta
de sujidades,
parasitas
e
larvas.embalagent: o produto cleverer estar
acondicionado em pacotes de polietileno
transparente, atóxico, bens vedados, fardo
eon? .1.5kg co tendo30 pacotes de 500g.
010662 Prazo de validade minim() de o6 (seis) meses
a contar a partir da data de entrega.
(apresentar
ficha
técnica,
laudo
inicrobiolágico
conforme
ensaios
pertinentes a instrução normativa n° 60 de
23 de dezembro de 2019, laud() fisicoquimico e laudo de microscopia /
macroscopia (sujidade) conforme resolução
rdc n° 14. de 28 de março de 2021)
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Kifioecio

2.760

Quito

R$

4,58

quatro reais e
cinquenta e oito
centavos

R$

'doze mil, seiscentos e
quarenta reais e
oitenta centavos

12.640,80

J
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Feijão carioca - al kg - especificação : fefkio
carioca - especcaglio: feijão carioca de
primeira, grãos inteiros, sem furos e COM
ausência de insetos, produto embalado
primaria em saco de polipropileno am- xico e
transparente corn al kg do produto, prazo
de validade minima de 06(seis) meses du
entrega. Fardos corn to kg. Dados de
identificação do produto, marca do
010614 fabricante, prazo de validade de acordo
COM a resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões para
alimentos - ennpa. (apresentar ficha
técnica, laudo microbiolégico conforme
ensaios pertinentes a instrução normativa
n° 6o de 23 de dezembro de 2019, laudo
fisico-quimico e laudo de microscopia /
macroscopia (sujidade,) conforme resolução
rdc n°14, de 28 de março de 2021).

Supor
T ozzo

4.520

Quilo

R$

8,50

oito reais e
cinquenta
centavos

R$

38.420,00

trinta e oito mil,
quatrocentos e vinte
reais

6

Feijão de corda - kg - especificação : feijão
de corda - especificaçõio: feijii o de corda, de
primeira, grãos inteiros, sem furos e corn
attséricia de insetos, produto embalado
primaria em SaCO de polipropileno ataxic° e
transparente corn al kg do produto, prazo
de validade minima de 06(seis) meses da
entrega. Fardos COM to kg. Dados de
identificação do produto, marca do
010615 fabricante, prazo de validade de acordo
com a resolução 12/78 da comissão
nacional de normas e padrões para
alimentos - cnnpa. (apresentar ficha
técnica laudo microbiolégico conforme
ensaios pertinentes a instrução normativa
n. 6o de 23 de dezembro de 2019, laudo
fisico-quimico e laudo de microscopia /
macroscopia (sujidade) conforme resolução
rdc 0 0 14, de 28 de março de 2021).

Super
Tozzo

4.520

Quilo

R$

8,00

oito reais

R$

36.160,00

trinta e seis roil,
cento e sessenta reais

7

Macarrão tipo espaguete - kg especificação : macarrão tipo espaguete pet 5009 especificação: a base de sêmola de
trigo (enriquecido eonr ferro e ácido _Mica),
corante natural de urucum e ctireurna, sern
ovos. Com dodos de identificação do
produto. marca do fabricante, prazo de
validade, peso liquido e de resoluções
vigentes da ancisa / MS. 0 produto cleverer
ter registry no ministério da saúde e/ou
ministério da agrictdtura. (apresentar fichu
técnica, laudo microbiológico conforme
ensaios pertinentes a instrução normativa
Go de 23 de dezembro de 2019, Muck
fisico-quinrico e laudo de microscopia /
MacroSeopia (sujidade) conforme resolução
rdc n°14. de 28 de março de 2021)

Poty

7.840

Quilo

R$

6,63

seis reais e
sessenta e trés
centavos

R$

51.979,20

cinquenta e urn mil,
novecentos e seteitta
e nove reais e oink
centavos

---`,

010616

LE3

Página 2 de 4

• 6'.1572'2.;•,,s
DIAGACOMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTA0FgLTDA
Rua Maceió, ti° 1460 — Henrique Jorge — Fortaleza
..C.NPJ: 4L557.349/0001•-06 CGF: o6.682 234
-Fone: (85) 3290.0779 — 3077.5445
di agacomerciohotinail.com

8

9

. --

010644

Saco de fruta concentrado sabor caju - 500
nil - especificação : suco de fruta
concentrado sabor caju - especifica0o: a
base de polpa de fruta sabor caju ern
garrafa com 500 ml, coin identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. O produto deverá ter
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da sonde, (apresentar ficha
técnica).

Da Fruta

4.596

Garrafa

R$

2,95

010645

Suco de fruta concentrado sabor goiaba .500 ml - especificação : suco de fruta
concentrado sabor goiaba - especificação: a
base de polpa de frutas sabor goiaba em
garrafa com 500 ml, com identificação do
produto, marca do fabricunte, prazo de
validade e capacidade. 0 produto devera ter
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde, (apresentar ficha
técnica).

Da Fruta

4.596

Garrafa

R$

2,90

010646

Suet, de fruta concentrado sabor manga soo ml - especificação : suco de fruta
concentrado sabor' manga - especificação: a
base de polpa de _Maas sabor manga em
garrafa com 500 ml, com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de
validade e capacidade. 0 produto deverá ter
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde. (apresentar ficha
(Ceram).

Da Fruta

4.596

Garrafa

R$

CI 0647

Suco de .fruta concentrado sabor uva -500
nil - especificação : suco de fruta
concentrado sabor uva - especificação: a
base de polpa de fruta sabor uva em
garrafa com 500 mi, com identificação do
.
produto, marca do fabricante, prazo tie
validade e capacidade. 0 produto devera ter
registro no ministério da agricultura e/ou
ministério da saúde, (apresentar ficha
técnica).

Da Fruta

1.000

Garrafa

Da Fruta

2.760

Unid

ubrica

„el

.

dais reais e
R$

13.558,20

treze mil, quinhentos
; e cinquenta e oito
reais e vinte centavos

dois reais e
noventa centavos

R$

13.328,40

treze mil, trezentos e
vinte e oito reais e
quarenta centavos

2,90

dois reais e
noventa centavos

R$

13.328,40

treze mil, trezentos e
vinte e oito reais e
quarenta centavos

R$

5,59

cinco reais e
cinquenta e nove
centavos

R$

5.590,00

cinco mil, quinhentos
e noventa reais

R$

1,18

um real e dezoito
centavos

R$

tres mil, duzentos e
3.256,80 'cinquenta e seis reais
, e oitenta centavos

noventa e cinco
centavos

-----.

to

I

11

i

'—`•,

12

010648

Suco de fruta pronto sabores variados 200n11- especificação : suco de finita pronto
sabores variados - especifica cão: suco de
frula, pronto para consumo, sabores
variados, acondicionado ern embalagem
tetra pak de 200ml com canudo. Na data de
entrega, aprazo de validade indicado para
o produto não deverá ter sido ultrapassado
no
sua
metade,
tornando-se
como
referência, a data de fabricação do lote,
impressa na embalagem. 0 produto deverá
estar ern conformidade com as normas e/ou
legislação vigente da anvisa/ms. Rotula gero
contendo no mínimo, peso liquido, nome do
fabricante e do produto, cnpj do fabricante,
declaração com a teor de sal adicionado,
número do lote, data de fabricação e data
au prazo de validade. Coin registro no
ministério da saúde e/ou agricultura,
(apresentar ficha técnica).

Valor Global da Proposta - Lote Único:
duzentos e trinta e nove mil, setecentos e dois reais e vinte centavos

R$

239.702,20

Valor Global da Proposta:
duzentos e trinta e nove mil, setecentos e dois reais e vinte centavos

R$

239.702,20
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Prazo de Entrega Máximo: ro (dez) dias, conforme Edital e Seus Anexos
Validade da Proposta: 6o (sessenta) dias.
Representante Legal: Sr. Eudismar Cavalcante de Arruda, Brasileiro, natural de Jaguaribara - CE, Divorciado, SócioAdministrador, Portador da Cédula de Identidade no. 98002308224 SSP/CE e do CPF no. 244.851.953-68. domiciliado a Rua
Maceió, no 1460 Altos, Apto 101, Bairro: Henrique Jorge, Fortaleza/CE, Cep: 60.521 -105.

Declaro para dos devidos fins que nos preços oferecidos estão irzcluidas todas as despesas incidentes sobre a Compra referente
afrete, tributos, deslocamento de pessoal e demais emus pertinentes a fabricaça o e transporte do objeto licitado.
Declaro, sob as penas da Lei e para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 40 da Lei n°10.520/2002 e para osfins do
Pregão Eletrônico n°1510.01/2021 que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital;

Fortaleza / CE, 29 de Novembro de 2021

EUDISMAR
Assinado de forma
digital por EUDISMAR
CAVALCANTE
CAVALCANTE DE
DE
ARRUDA:24485195368
ARRUDA:244851 Dados: 2021.11.29
21:16:50 -0300'
95368
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